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SUTRUMPINIMAI 
 
 Ataskaitoje naudojami šie sutrumpinimai: 
 
BVP Bendrasis vidaus produktas 
KPP Kaimo plėtros programa 
LGT Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos 
LSD Lietuvos statistikos departamentas prie LR vyriausybės 
LULUCF  Žemėnauda, žemėnaudos pasikeitimai ir miškininkystė angl. Land-

Use Change and Forestry 
NP Nacionalinis parkas 
PAGD Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR vidaus 

reikalų ministerijos 
PJ Peta džaulis (= 1015 J) 
PVM Pridėtinės vertės mokestis 
RP Regioninis parkas 
Rz Rezervatas 
IPCC Tarpvalstybinis klimato kaitos komitetas (angl. Intergovernmental 

Panel for Climate Change) 
Mm³ = 1.000.000 m³  
MJ Mega džaulis (= 106 J) 
UBR Upių baseinų rajonas 
ŽŪN Žemės ūkio naudmenos 
 
 Ataskaitoje naudojama sąvoka „durpynai“ (angl. peatland) – tai augalijos padengtos 
ar nepadengtos teritorijos su natūraliai susikaupusiu paviršiniu durpių sluoksniu, ne 
plonesniu nei 30 cm. 
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SANTRAUKA 
 
 

Ataskaitoje pateikiamas preliminarus Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas. Dėl 
skirtingos termino „pelkė“ ir „durpynas“ interpretacijos labai skiriasi skirtinguose 
šaltiniuose nurodomi durpynų plotai. Pelkių ekonominiam vertinimui naudoti durpynų 
plotai pateikiami S1 lentelėje. 

 
Ataskaitoje pateikiamas nepažeistų pelkių funkcijų ekonominis vertinimas (2 

skyrius). Preliminari Lietuvos nepažeistų pelkių vidutinė metinė ekonominė vertė gali 
sudaryti apie 70,5 mln. Lt arba 364 Lt/ ha per metus (S2 lentelė).  
 

S2 lentelė. Nepažeistų pelkių funkcijų ekonominio vertinimo santrauka. 
 Vidutinė 

metinė 
ekonominė 
vertė, Lt 

Vidutinės 
metinės 
ekonominės 
vertės dalis, % 

Vidutinė metinė 
ekonominė 
vertė, Lt/ha 

Funkcija 

Mediena 14.954.653 21,2% 77,2 Produkcinė 
Naudingi augalai 968.083 1,4% 5,0 
Medžiojamieji žvėrys 915.342 1,3% 4,7 
Naudingųjų iškasenų 
susidarymas 1.139.941 1,6% 5,9 
Globalinio klimato 
reguliavimas (CO2 akumuliacija) 39.762.925 56,4% 205,4 

Reguliacinė 

Vandens kokybės reguliavimas 5.838.677 8,3% 30,2 
Rekreacinė funkcija 355.124 0,5% 1,8 Informacinė 

kultūrinė Egzistencinė funkcija 6.584.000 9,3% 34,0 
Produkcinės funkcijos iš viso 17.978.019 25,5% 92,9  
Reguliacinės funkcijos iš viso 45.601.602 64,7% 235,6  
Informacinės – kultūrinės 
funkcijos iš viso 6.939.124 9,8% 35,8 

 
Iš viso 70.518.744  100% 364,3  
Pastabos:  1. Lentelėje nurodytos tik tos funkcijos, kurių ekonominė vertė apskaičiuota pinigine 

išraiška. Kitų funkcijų aprašymas pateikiamas 2.1-2.3 skyriuose. 
 2. Vidutinė metinė ekonominė vertė Lt/ ha apskaičiuota dalinant vidutinę metinę ekonominę 

vertę iš viso nepažeistų pelkių ploto (193592 ha). Medienos prieaugio vidutinė metinė vertė 
mišku apaugusiose pelkėse sudaro 113 Lt/ha.   

Be to nepažeistose pelkėse saugomų teritorijų sistemoje sukuriama apie 30 darbo 
vietų, miškininkystės sektoriuje nepažeistų pelkių teritorijoje gali dirbti iki 610 
darbuotojų. 

 
Nepažeistų pelkių funkcijų vertinimo rezultatus reikėtų interpretuoti atsargiai, 

kadangi vertinimas paremtas prielaidomis, skaičiavimuose naudoti koeficientai 
pasižymi didele sezonine ir erdvine variacija (pvz. durpių susidarymas, CO2 asimiliacija, vandens kokybės reguliavimas).  
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S1 lentelė. Lietuvos pelkių ekonominiam vertinimui naudoti duomenys apie durpynų plotą ir panaudojimą, ha. 
 Teritorijos, kuriose 

formuojasi durpė 
Teritorijos, kuriose nesiformuoja durpė  

 
Iš viso Atviros 

pelkės 
(neapaugę 

mišku) 

Mišku 
apaugusios 

pelkės 
(šlapi 

miškai, 
pelkinės 

nesausintos 
augavietės) 

Nusausinti 
pelkiniai 
miškai 

(pelkinės 
nusausintos 
augavietės) 

Miškai, 
augantys ant 

durpinių 
dirvožemių 
(nepriskirti 
pelkinėms 

augavietėms) 

Atviros pelkės 
su pažeistu 

hidrologiniu 
režimu 

(apsausėjusios) 

Eksploatuojami 
durpynai 

Apleisti 
durpių 

gavybos 
plotai 

Pievos Ariama 
žemė 

Apleista 
žemė/ 

krūmynai 

Durpių gavybai priskirtos/ 
paveiktos teritorijos 3.191 3.191 5.029   5.029 22.686 4.231       43.357 
Žemės ūkio teritorijos 6.382       9.847     182.162 11.627 31.787 241.805 
Miškai (nepriskirti durpių 
gavybos teritorijoms)   129.121 119.253 28.784             277.158 
Pelkės (nepriskirtos durpių 
gavybos, žemės ūkio 
teritorijoms ir miškams) 51.707       32.018           83.725 
Iš viso 61.280 132.312 124.282 28.784 46.894 22.686 4.231 182.162 11.627 31.787 646.045 
Teritorijos, kuriose 
formuojasi durpė, iš viso 193.592 
Teritorijos, kuriose 
nesiformuoja durpė, iš 
viso 452.453 
Informacijos šaltinis VšĮ Gamtos paveldo fondas.  
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Ataskaitos 3 skyriuje pateikiamas pažeistų durpynų ekonominis vertinimas – 

įvertinti aplinkos kaštai, sukuriami dėl nusausintų durpynų naudojimo žemės ūkiui, 
miškininkystei, durpių gavybai, aptariami šiose ūkio srityse vykdomos ekonominės 
veiklos rodikliai. Šios studijos apimtyje buvo įvertintos šios pagrindinės žalos grupės:   Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas;  Gaisrai;  Augmenijos sunaikinimas durpių kasybos plotuose;  Vandens tarša. 

 
Aplinkos kaštai naudojant nusausintus durpynus ekonominėje veikloje gali siekti 

297,4 mln. litų per metus (S3 lentelė). Didžiausia žala aplinkai daroma dėl šiltnamio 
dujų išsiskyrimo skaidantis durpėms (272 mln. Lt per metus arba 91,4 % studijoje 
nagrinėtų aplinkos kaštų).  

 
S3 lentelė. Aplinkos kaštai naudojant nusausintus durpynus. 

Nusausintų 
durpynų 

naudojimas 
Aplinkos kaštai, Lt per metus Dalis 

aplinkos 
kaštuose, 

% 
Aplinkos 

kaštai, 
Lt/ha Šiltnamio 

dujų 
išsiskyrimas 

Gaisrai Pelkių 
augmenijos 

sunaikinimas 
Vandens 

tarša Aplinkos 
kaštai iš 

viso 
Žemės ūkis 164.119.306 850.163 0 12.622.475 177.591.944 59,7% 754 
Miškininkystė  37.567.434 0 0 0 37.567.434 12,6% 254 
Durpių gavybai 
priskirtos/ 
paveiktos 
teritorijos 

49.240.542 158.806 4.617.180 6.646.375 60.662.903 20,4% 1.641 

Pelkės su pažeistu 
hidrologiniu 
režimu(nepriskirtos 
durpių gavybos, 
žemės ūkio 
teritorijoms ir 
miškams) 

21.059.131 115.931 0 433.279 21.608.341 7,3% 675 

Iš viso, Lt 271.986.413 1.124.901 4.617.180 19.702.128 297.430.622   
Iš viso, % 91,4% 0,4% 1,6% 6,6%     

Vertinant pagal ekonominius sektorius, didžiausi aplinkos kaštai tenka žemės ūkio 
sektoriui (177,6 mln. Lt arba 59,7 % studijoje nagrinėtų aplinkos kaštų). Aplinkos kaštai 
dėl nusausintų durpynų naudojimo durpių gavybai ir miškininkystei gali siekti 
atitinkamai 60,7 mln. Lt (20,4 %) ir 37,6 mln. Lt (12,6 %). 

 
Lyginant aplinkos kaštus, atsirandančius dėl ekonominės veiklos viename hektare, 

santykinai didžiausią žalą aplinkai daro durpių gavybos sektorius. Aplinkos kaštai 
durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose sudaro apie 1641 Lt/ha ir 2 kartus 
viršija analogiškus kaštus žemės ūkio teritorijose (754 Lt/ha). 

 
Viename sausintos žemapelkės hektare užauginama produkcijos namų ūkiuose už 

2000 Lt, o žemės ūkio bendrovėse – už 4539 Lt ir atitinkamai gaunama 270 ir 393 Lt/ha 
bendrojo pelno. Tačiau valstybės/ES išlaidos žemės ūkiui palaikyti yra 2-3 kartus 
didesnės nei šie pelno rodikliai. Ūkininkavimas nusausintose aukštapelkėse yra labiau 
nuostolingas nei ūkininkavimas vidutiniškai Lietuvoje, tuo tarpu ūkininkavimo 
nusausintose žemapelkėse ekonominiai rodikliai atitinka Lietuvos vidurkį. Didžiausia 
galima sukuriama pridėtinė vertė žemės ūkio sektoriuje naudojamuose nusausintuose 
durpynuose gali siekti 203,8 mln. Lt, arba 1368 Lt/ha (skaičiuojant proporcingai 
teritorijai). Šis rodiklis yra teigiamas, kadangi skaičiuojant pridėtinę vertę išmokos už 
produkciją yra priskiriamos pajamoms. 
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Nusausintose pelkinėse augavietėse augančio miško vertė yra 2131 Lt/ha didesnė 

nei nesausintose pelkinėse augavietėse augančio miško (brandžių medynų – 980 Lt/ha). 
Miško metinio prieaugio vertė nusausintose pelkinėse augavietėse yra 76 Lt/ha didesnė 
nei nesausintose pelkinėse augavietėse. Pelkinių augaviečių sausinimo miškininkystės 
sektoriuje sukuriama nauda sudaro apie 55 Lt/ha (iš vidutinio metinio prieaugio 
sukuriamos vertės atėmus esamas išlaidas, melioracijos sistemų palaikymui). Neskiriant 
pakankamai lėšų būklės palaikymui melioracinės sistemos degraduoja, todėl tikėtina, 
kad ateityje ši nauda mažės. 
 2007 metais durpių gavybos sektoriuje sukurta bendroji pridėtinė vertė buvo 59,6 
mln. Lt (0,06 % šalyje sukuriamo BVP). Apie 95 % Lietuvoje išgaunamų durpių yra 
eksportuojama. 2007 metais durpių gavybos įmonėse dirbo 1242 darbuotojai. Tai sudarė 
0,08 % visų užimtųjų šalyje. Durpių gavybos sektorius Lietuvoje papildomai sukuria 
60–70 darbo vietų kitose ūkio šakose. Durpių gavyba vykdoma 14,0 tūkst. hektarų 
teritorijoje, taigi durpių gavybos pramonės sukuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro 
apie 4257 Lt/ha per metus. LR aplinkos ministerijos duomenimis 2008 m. už durpių 
išteklių naudojimą surinkta apie 2 mln. litų. Tai sudaro 14,3 Lt/ha per metus. 

 
Ataskaitos 4 skyriuje nagrinėjami pelkių atkūrimo klausimai. Lyginant su pažeistų 

durpynų plotais Lietuvos pelkių atstatymo apimtis reikėtų interpretuoti kaip pilotinius 
projektus. Remiantis Lietuvoje atliktų pelkių atkūrimo projektų duomenimis, pelkių 
atkūrimo sąnaudos siekia 1,5 – 5 tūkst. Lt /ha. 

 
Nusausintuose durpynuose tikslinga atstatyti pelkes dėl šių priežasčių:  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo sumažinimas. Analizės rezultatai 

rodo, kad dėl durpių degradacijos iš durpynų su pažeistu hidrologiniu režimu 
gali išsiskirti per metus iki 5,3 mln. tonų CO2 ekvivalento. Tai prilyginama 
metinėms emisijoms iš 1 mln. lengvųjų automobilių.  Durpynų gaisrų rizikos sumažinimas. Durpynuose ir durpingose pievose 
kylančių gaisrų žala gamtai gali siekti apie 1,1 mln. Lt per metus. Durpynuose 
įsiplieskę ilgalaikiai gaisrai yra ypač sunkiai gesinami, kelia grėsmę gyventojų 
turtui ir visuomenės sveikatai.   Vandens taršos sumažinimas. Nusausinus durpynus padidėja maistinių medžiagų 
išsiplovimas. Preliminariais vertinimais iš nusausintų durpynų į paviršinius 
vandens telkinius gali būti išplaunama apie 1,8 tūkstančių tonų nitratų per metus. 

 
Preliminariais vertinimais, atkūrus pelkes žemės ūkio veiklai nenaudojamose 

teritorijose ir durpių gavybai priskirtose nenaudojamose / paveiktose teritorijose 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą galima būtų sumažinti 1,3 mln. tonų CO2 ekvivalento per metus (66,8 mln. litų per metus), apie 520 t per metus sumažėtų nitratų 
išsiplovimas (5,7 mln. litų per metus). Atkurtų natūralių pelkių funkcijų metinė 
ekonominė nauda gali siekti 18,8 mln. litų per metus. 

 
Ataskaitos 5 skyriuje pateikiamos rekomendacijos racionaliam ir tausojančiam 

pelkių (durpynų) naudojimui Lietuvoje užtikrinti. Pateikiamos rekomendacijos dėl 
informacijos surinkimo ir patikslinimo, nusausintuose durpynuose vykdomos veiklos 
pakeitimų ir pelkių atstatymo. 

 
Ataskaitos priede pateikiama durpių gavybos Lietuvoje apžvalga. Lietuvoje per 

metus vidutiniškai išgaunama 315,5 tūkstančių tonų durpių (1998–2008 m. vidurkis). 
Didžiąją dalį iškasamų durpių sudaro žemės ūkiui skirtos durpės. Pastaraisiais metais 
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(2002–2008) stebimas durpių gavybos didėjimas. Šiuo laikotarpiu durpių išgauta 
vidutiniškai po 455 tūkst. t per metus. Bendros durpių gavybos apimtys 2002–2008 
metų laikotarpiu lyginant su 1998–2001 m. išaugo 60 %, tačiau šį augimą sąlygojo 
padidėjusi durpių žemės ūkiui gavyba (72 % augimas), o kuro durpių gavyba išliko 
panašiame lygyje (11 % augimas). 

 
Didžioji dalis Lietuvoje išgaunamų durpių yra eksportuojama. Durpių ir durpių 

dirbinių eksportas 1998–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai sudaro 95,4 % gavybos 
apimčių. Atskirais metais eksporto apimtys viršijo gavybos apimtis. 

 
Durpės šiuo metu Lietuvoje naudojamos keliose ūkio šakose:  Kurui;  Durpių substratų gamybai ir pažeisto dirvožemio atstatymui;  Medicinoje. 
 
Visose nagrinėtose durpių naudojimo srityse egzistuoja alternatyvūs pakaitalai, 

galintys pakeisti durpes. Sumažinus ar visiškai atsisakius durpių gavybos sumažėtų 
įplaukos į valstybės biudžetą už gamtos išteklius (apie 2 mln. Lt per metus), durpių 
gavybos sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalimi sumažėtų ir šalies BVP (apie 60 
mln. Lt). Durpių gavybos apimčių mažinimas neišvengiamai atsilieptų durpių gavybos 
sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiui.  
 



Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas 2010 m.                                                                   lapkričio mėn. 
 

 

 

11 

 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

The Report provides preliminary economic valuation of Lithuanian peatlands. 
Different sources provide different estimates of the area of peatlands in Lithuania. This 
is mainly due to different interpretation of the term „peatland“ and „mire“. The 
estimates of area and use of peatlands was made for the purpose of the economic 
valuation of Lithuania peatlands (table S1). 

 
The Report provides valuation of functions of non damaged mires (Chapter 2). 

The approximate annual average economic value of non damaged peatlands in 
Lithuania is around 70,5 billion Litas or 364 Litas per hectare per year (table S2). 

 
Table S2. Summary of the valuation of functions of non damaged peatlands in 

Lithuania.  
 Average 

annual 
economic 
value, Litas 

Share in total 
average annual 
economic 
value, % 

Average annual 
economic value, 
Litas per hectare 

Function 

Wood 14.954.653 21,2% 77,2 Productive 
Other valuable plants 968.083 1,4% 5,0 
Game 915.342 1,3% 4,7 
Peat 1.139.941 1,6% 5,9 
Regulation of the global climate  
(CO2 accumulation ) 39.762.925 56,4% 205,4 

Regulation 
Improvement of water quality 5.838.677 8,3% 30,2 
Recreation 355.124 0,5% 1,8 Information –

cultural Existence value 6.584.000 9,3% 34,0 
Productive functions, total 17.978.019 25,5% 92,9  
Regulation functions, total 45.601.602 64,7% 235,6  
Information –cultural 
functions, total 6.939.124 9,8% 35,8 

 
Total 70.518.744  100% 364,3  
Remarks:  1. The table provides estimates only of these functions that were estimated in monetary 

terms. Description of other functions is provided in Chapters 2.1-2.3.  
 2. Average annual economic value (expressed in Litas per hectare) was calculated dividing 

average annual economic value by total area of non damaged peatlands (193592 ha). 
Average annual economic value of increase of wood biomass in peatlands covered by forest 
is 113 Litas per hectare.  

In addition non damaged mires create jobs for about 30 employees in nature 
protection sector and up to 610 employees in forestry sector. 

 
The results of the economic valuation of non damaged mires should be interpreted 

with caution. The valuation is based on a number of assumptions, the coefficients used 
in calculation show great seasonal and spatial variation (e.g. accumulation of peat, CO2 assimilation, and improvement of water quality). 
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Table S1. Data on area and use of peatlands used for economic valuation of Lithuanian peatlands, ha. 
 Area with peat 

accumulation 
Area where peat is not accumulating  

 
Total Open 

mires 
(without 
forest)  

Mires 
covered 
by forest 

Drained 
forest 

(regarded 
as organic 

soils in 
forest 

cadastre)  

Drained 
forest (not 
regarded as 

organic 
soils in 
forest 

cadastre) 

Open mires 
with damaged 
hydrological 

regime 

Peat 
excavation 
sites in use 

Peat 
excavation 

sites 
(abandoned) 

Meadows Arable 
land 

Abandoned 
agricultural 

land/ 
shrubs 

Territory assigned/ used 
for peat excavation  3.191 3.191 5.029   5.029 22.686 4.231       43.357 
Agriculture 6.382       9.847     182.162 11.627 31.787 241.805 
Forest (excluding 
territory assigned for 
peat excavation)   129.121 119.253 28.784             277.158 
Mires (excluding 
territory assigned for 
peat excavation, 
agriculture and forest) 51.707       32.018           83.725 
Total 61.280 132.312 124.282 28.784 46.894 22.686 4.231 182.162 11.627 31.787 646.045 
Area with peat 
accumulation, total 193.592 
Area where peat is not 
accumulating, total 452.453 
Source of information VšĮ Gamtos paveldo fondas.  



Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas 2010 m.                                                                   lapkričio mėn. 
 

 

 

13 

Chapter 3 of the Report provides economic valuation of the damaged peatlands. 
Environmental costs, generated due to used of drained peatlands in agriculture, forestry 
and peat excavation as well as main economic indicators of these sectors is provided. 
Within the scope of the study the following environmental costs were estimated:  Greenhouse gas emissions;  Fires;  Destruction of surface vegetation in peat excavation sites;  Water pollution. 

 
Environmental costs generated due to use of drained peatlands for economic activity 

are estimated on the order of 297,4 billion Litas per year (table S3). The greatest 
damage to the environment is done due to emission of greenhouse gases during the 
decomposition of peat (272 billion Litas per year or 91, 4 % of the environmental costs 
assessed in this study). 

 
Table S3. Summary of environmental costs generated due to use of drained 

peatlands. 
Use of 
drained 

peatlands 
Environmental costs in Litas per year Share in total 

environmental 
costs, % 

Environmental 
costs Litas per 

hectare per 
year 

Emission of 
greenhouse 

gases 
Fires Destruction 

of surface 
vegetation  

Water 
pollution Environmental 

costs, total 
Agriculture 164.119.306 850.163 0 12.622.475 177.591.944 59,7% 754 
Forestry  37.567.434 0 0 0 37.567.434 12,6% 254 
Territory 
assigned/ 
used for 
peat 
excavation 

49.240.542 158.806 4.617.180 6.646.375 60.662.903 20,4% 1.641 

Mires 
(excluding 
territory 
assigned 
for peat 
excavation, 
agriculture 
and forest) 

21.059.131 115.931 0 433.279 21.608.341 7,3% 675 

Total, Litas 271.986.413 1.124.901 4.617.180 19.702.128 297.430.622   
Total, % 91,4% 0,4% 1,6% 6,6%     

Among the economic sectors analysed in the study, the highest environmental costs 
are generated by the agriculture (177,6 billion Litas, 59,7 % of the environmental costs 
assessed in this study). Environmental costs associated with peat production and 
forestry are 60,7 billion Litas (20,4 %) ir 37,6 billion Litas (12,6 %) per year 
respectively.  

 
The peat extraction industry generates highest environmental costs per hectare of 

drained peatland – 1641 Litas per hectare per year. These costs are twice as high as 
generated by agriculture (754 Litas per hectare per year.  

 
Agriculture in drained fens generates revenues of approximately 2000 Litas per 

hectare for family farms and 4539 Litas per hectare for agricultural enterprises, the 
profit is respectively 270 ir 393 Litas per hectare per year. The EU and national 
subsidies for agriculture sector are 2-3 times higher than the profit generated. farming in 
drained bogs is less profitable as compared to average national figures. Profit margin of 
the farming in drained fens is comparable to average national figures. The highest 
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possible added value of farming in drained peatlands is approximately 203,8 million 
Litas (1368 Litas per hectare). In the added value calculations subsidies for agricultural 
production are interpreted as income. 

 
Value of the forest grown in drained peatlands is 2131 Litas per hectare higher as 

compared to non drained forests. Annual accumulated increment of the forest grown in 
drained peatlands is 76 Litas per hectare as compared to non drained forests. Economic 
value generated by the drainage of peatlands for forestry is 55 Litas per hectare (annual 
accumulated increment value minus incurred costs for maintenance of drainage 
systems). Without proper maintenance the forest drainage systems degrade and it is 
expected that the economic gain will decrease in the future.  

 
Peat extraction industry in 2007 generated 59,6 billion Litas gross added value 

(0,06 % of the national GDP), and gross added value is 4257 Litas per hectare per year. 
Approximately 95 % of the peat extracted in Lithuania is exported. In 2007 peat 
extraction industry employed 1242 employees (0,08 % of the national employment). 
Peat extraction industry indirectly generates 60-70 jobs in other industries. 
Approximately 2 billion Litas were collected in 2008 as a tax for the use of natural 
resources (peat).  

 
Issues related to restoration of mires are discussed in Chapter 4. As compared to 

the total area of drained / damaged peatlands, area of restored mires is very small and 
should be interpreted as pilot studies. Based on the data of the implemented projects, 
costs for mire restoration is in the order of 1,5 – 5  thousand Litas per hectare. 

 
The main reasons for restoration of the mires:  Reduction in greenhouse gas emissions. Results of the analysis show that annual 

emissions from the drained / damaged peatlands may be as high as 5,3 billion 
tonnes of CO2 equivalent. This figure is comparable to annual emissions form 
one billion passenger cars.   Reduction of risk of peatland fire. Environmental costs of fires occurring in 
drained peatlands are approximately 1,1 billion Litas per year. Peatland fires are 
extremely difficult to extinguish and impose a threat to property and public 
health.  Reduction in water pollution. Preliminary assessment indicates that increase in 
nitrate pollution from drained peatlands may be as high as 1,8 thousand tonnes 
per year. 

 
Results of the preliminary assessment shows that restoration of mires in agricultural 

and peat extraction areas not used for economic activities, and peat production could 
reduce greenhouse gas emissions by 1,3 billion tonnes of CO2 equivalent per year (66,8 
billion Litas), reduce nitrate leakage by 520 tones (5,7 billion Litas). In addition, 
economic value of the functions of restored mires could be as high as 18,8 billion Litas 
per year.  

 
Chapter 5 provides recommendations for rational and sustainable use of mires 

and peatlands: recommendations regarding collection of information, change of 
economic activities in drained peatlands and restoration of mires.  

 
Annex of the report provides overview of the peat extraction in Lithuania. On 

average 315,5 thousand tonnes of peat are extracted each year in Lithuania (average 
data for 1998-2008). Major part of the extracted peat is used for agriculture and 
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horticulture. As compared to 1998-2001, peat extraction in 2002-2008 has grown by 
60 %, mainly due to extraction of peat for agriculture (increase by 72 %), extraction of 
peat for fuel remains on the same level (increase by 1 %). 

 
During the period between 1998 and 2008 majority of peat extracted in Lithuania 

(95,44 % on average) were exported.  
 
Currently peat in Lithuania is used in several economic sectors:   Production of substrates and restoration of degraded soils;  Fuel;   Medical purposes.   
 
Alternative substitutes exits for all uses of peat. Reduction or ban of peat extraction 

would result in revenues form the tax for use of natural resources (approximately 2 
billion Litas per year), gross national product would be reduced by the amount 
generated by the industry (approximately 60 billion Litas). Reduction of peat extraction 
would also result in loss of jobs for people employed by the industry. 
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1. ĮVADAS 
 

 
Pelkių funkcijų ekonominio vertinimo studija parengta VšĮ „Gamtos paveldo 

fondas“ užsakymu, vykdant Jungtinių Tautų vystymo programos ir Pasaulio aplinkos 
fondo projektą „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“. Šios studijos 
rezultatus numatoma panaudoti rengiant Lietuvos pelkių ir durpynų tausojančio 
naudojimo strategiją.  
 

Šios studijos apimtyje durpynai skirstomi į dvi kategorijas:  nepažeistos pelkės. Vertinama šių ekosistemų teikiama nauda (nepažeistų pelkių 
funkcijų vertė);  nusausinti durpynai. Vertinami aplinkos kaštai (žala) ir dėl nusausinimo 
gaunama ekonominė nauda.  

 
Nepažeistų pelkių atveju vertinama produkcinių, reguliacinių ir informacinių-

kultūrinių pelkių ekosistemos funkcijų nauda. Rodikliai išreiškiami vienetais arba litais 
(kur įmanoma ir litais hektarui per metus). 
 

Nepažeistų pelkių funkcijų vertė apskaičiuojama taikant šiuos vertinimo metodus:  Rinkos kainos metodas. Taikant šį metodą pelkių išteklių vertė prilyginama 
realiai jų rinkos kainai, tačiau tik tuo atveju, jei tokia rinka yra. Juo naudojamasi 
vertinant natūralių pelkių produkcines funkcijas, tai yra medienos, durpių, 
augalų bei gyvūnų išteklių metinio prieaugio vertę. Šis metodas taip pat 
naudojamas vertinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų reguliavimo (anglies 
dvideginio fiksacijos) naudą, taikant apyvartinio taršos leidimo išmesti vieną 
toną CO2 ekvivalento kainą1.  Pakaitalų kainos metodas. Taikant šį metodą funkcijos vertė prilyginama 
pažeisto ar prarasto aplinkos elemento ar paslaugos pakaitalo (sekančios 
geriausios alternatyvos) kainai. Šiuo metodu įvertinta vandens kokybės gerinimo 
funkcijos vertę, t. y. kiek kainuotų alternatyviomis priemonėmis pašalinti 
pasklidąją taršą (nitratų kiekį, kurį šiuo metu sulaiko nepažeistos pelkės).  Duomenų perkėlimo metodas. Taikant šį metodą tiesiogiai arba naudojant 
koeficientus perkeliami kitų studijų rezultatai. Studijoje šis būdas taikomas 
informacinėms-kultūrinėms funkcijoms vertinti, perkeliant apklausos bei 
sąlyginio vertinimo metodais surinktą informaciją apie gyventojų požiūrį į 
pelkes bei jų vertes.  Kelionės sąnaudų metodas. Taikant šį metodą ekosistemos rekreacinė vertė 
nustatoma atsižvelgiant į kelionės prie ar į vertinamus objektus sąnaudas. Šiuo 
metodu įvertinta nepažeistų pelkių rekreacinė nauda (lankytojų kelionės iki 
pažintinių takų pelkėse).  
 

Nepažeistų pelkių ekonominei naudai priskiriamas ir sukuriamų darbo vietų skaičius 
(miškininkystė šlapiuose pelkiniuose miškuose, saugomų teritorijų priežiūra). 

 
Natūralių ekosistemų naudos vertinimui taip pat gali būti naudojamas atstatymo 

kainos metodas, kuomet funkcijos vertė prilyginama pažeisto aplinkos elemento 
atstatymo kainai. Šis metodas dažnai naudojamas nesant kitų vertinimo metodų. 
Kadangi šios studijos metu į pelkių atstatymo sąnaudas atsižvelgiama darant išvadas 
                                                 
1 Pelkių ekosistemų sulaikomos, ar pažeidimų atveju, išskiriamos šiltnamio dujos šiuo metu neįtrauktos į 
prekybos apyvartinių taršos leidimų sistemą, tačiau jų įtraukimas yra svarstomas.  
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apie atstatymo tikslingumą, t. y. lyginant jau nusausintų pelkių žalą bei ekonominių 
sektorių naudą, pavienių funkcijų vertinimui šis metodas nenaudojamas.  

 
Nusausintų durpynų atveju vertinami aplinkos kaštai (žala) ir dėl nusausinimo 

gaunama ekonominė nauda. Dauguma rodiklių išreiškiami litais hektarui per metus2, 
darant prielaidą, kad žemė ilgą laiką bus naudojama taip pat kaip ir dabar. Toks rodiklis 
leidžia lyginti skirtingus žemėnaudos atvejus ir prioritetizuoti taikomas priemones. 

 
Aplinkos kaštai (žala), atsirandantys dėl durpynų sausinimo taikant šiuos vertinimo 

metodus:  Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis žalos vertinimo 
metodikomis bei žalos apskaičiavimo įkainiais. Šiuo būdu vertinama durpynų 
gaisrų žala bei paklotės sunaikinimo žala.  Tarptautiniais dokumentais patvirtinta žalos vertinimo metodika bei įkainiais. 
Šis metodas naudojamas vertinant šiltnamio dujų išsiskyrimo žalą, remiantis 
prielaidą, kad šiltnamio dujų leidimų kaina atspindi žalos, patiriamos dėl 
šiltnamio dujų išmetimo vertę.   Nesant nustatytos metodikos, žalos mastai apskaičiuojami remiantis moksliniais 
tyrimais, o jos vertė prilyginama žalos panaikinimo kainai. Šiuo būdu vertinama 
vandens taršos nitratais žala.  
 

Ekonominė nauda gaunama naudojant nusausintus durpynus ūkinei veiklai 
kiekvieno sektoriaus atveju vertinama ir išreiškiama atsižvelgiant į sektoriaus specifiką:  Durpynų eksploatacija. Vertinama kasmetinė nauda – grynoji vertė gaunama 

durpių gavybos pramonėje per metus.  Miškininkystė. Ekonominė veikla vykdoma tiek šlapiuose, tiek ir nusausintuose 
miškuose. Miško sausinimas sudaro prielaidas padidinti medynų produktyvumą, 
pakeisti medynų rūšinę sudėtį. Vertindami ekonominius rodiklius lyginome 
miškų, augančių sausintose ir nesausintose pelkinėse augavietėse, rodiklius.  Žemės ūkio atveju naudos ir žalos vertinimą atlikti yra sudėtingiau dėl sektoriaus 
išskirtinės padėties ekonomikoje. Kadangi žemės ūkis yra subsidijuojamas, 
svarbu atsižvelgti ne tik į žemės ūkiui naudojamuose nusausintuose durpynuose 
sukuriamą pridėtinę vertę, bet ir tai, kiek šiai vertei sukurti išleidžiama lėšų.  

 
Taip pat ekonominei naudai priskiriamas ir dėl nusausinimo sukurtų darbo vietų 

skaičius.  
 

Dėl skirtingos termino „pelkė“ ir „durpynas“ interpretacijos labai skiriasi 
skirtinguose šaltiniuose nurodomi pelkių plotai. Pelkių ekonominiam vertinimui naudoti 
durpynų plotai pateikiami 1 lentelėje.  

 
Lietuvoje nėra tikslios informacijos apie žemės ūkiui naudojamų durpynų plotus ir 

juose vykdomą veiklą, dalinai pažeistas pelkes. Tikėtina, kad šią informacijos spragą 
ateityje padės užpildyti pasėlių deklaravimo sistema. Informacija apie sausintų pelkinių 
miškų bei durpių kasybos sklypų plotus yra pakankamai tiksli. 

 

                                                 
2 Tokį rodiklį sudėtingiau apskaičiuoti gaisrų, biologinės įvairovės, egzistencinės ir kitų kultūrinių-
socialinių funkcijų atveju. 
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1 lentelė. Lietuvos pelkių ekonominiam vertinimui naudoti duomenys apie durpynų plotą ir panaudojimą, ha. 
 Teritorijos, kuriose 

formuojasi durpė 
Teritorijos, kuriose nesiformuoja durpė  

 
Iš viso Atviros 

pelkės 
(neapaugę 

mišku) 

Mišku 
apaugusios 

pelkės 
(šlapi 

miškai, 
pelkinės 

nesausintos 
augavietės) 

Nusausinti 
pelkiniai 
miškai 

(pelkinės 
nusausintos 
augavietės) 

Miškai, 
augantys ant 

durpinių 
dirvožemių 
(nepriskirti 
pelkinėms 

augavietėms) 

Atviros pelkės 
su pažeistu 

hidrologiniu 
režimu 

(apsausėjusios) 

Eksploatuojami 
durpynai 

Apleisti 
durpių 

gavybos 
plotai 

Pievos Ariama 
žemė 

Apleista 
žemė/ 

krūmynai 

Durpių gavybai priskirtos/ 
paveiktos teritorijos 3.191 3.191 5.029   5.029 22.686 4.231       43.357 
Žemės ūkio teritorijos 6.382       9.847     182.162 11.627 31.787 241.805 
Miškai (nepriskirti durpių 
gavybos teritorijoms)   129.121 119.253 28.784             277.158 
Pelkės (nepriskirtos durpių 
gavybos, žemės ūkio 
teritorijoms ir miškams) 51.707       32.018           83.725 
Iš viso 61.280 132.312 124.282 28.784 46.894 22.686 4.231 182.162 11.627 31.787 646.045 
Teritorijos, kuriose 
formuojasi durpė, iš viso 193.592 
Teritorijos, kuriose 
nesiformuoja durpė, iš 
viso 452.453 
Informacijos šaltinis VšĮ Gamtos paveldo fondas.  
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2.  NEPAŽEISTŲ PELKIŲ FUNKCIJŲ EKONOMINIS VERTINIMAS 
 
 

Šiame skyriuje nagrinėjamos nepažeistų pelkių funkcijos. Šios studijos tikslais 
tokioms teritorijoms priskiriamos natūralios nepažeistos pelkės, kuriose formuojasi 
durpė, tai yra atviros ir mišku apaugusios pelkės (šlapi nesausinti miškai). 
 

Pelkių funkcijos dažniausiai skirstomos į keturias pagrindines grupes:   produkcines (aprūpinimo),   reguliacines,   paramines ir   kultūrines.  
 
Produkcinės (aprūpinimo) funkcijos dėka sukuriamos žmogaus naudojimui 

reikalingos žaliavos, kurių daugelis turi rinkos vertę. Šiame skyriuje pateikiamas šių 
produkcinių funkcijų metinės ekonominės naudos įvertinimas:  mediena;   kiti naudingi augalai (grybai, uogos, vaistiniai augalai);   medžiojamieji žvėrys;  durpės. 

 
Reguliacinių funkcijų dėka įtakojami (reguliuojami) tam tikri natūralūs gamtos 

procesai. Reguliaciniai procesai labai priklauso nuo geografinės padėties, biologinių, 
hidrologinių, klimatinių ir kitų veiksnių. Šių funkcijų vertę apskaičiuoti yra sudėtingiau, 
kadangi šios paslaugos dažniausiai neturi rinkos. Skyriuje aptariamos Lietuvoje 
aktualios reguliacinės funkcijos ir pateikiamas šių funkcijų metinės ekonominės naudos 
įvertinimas:   Globalinio klimato kaitos reguliavimas (CO2 akumuliacija);  Vandens kokybės reguliavimas. 

 
Paraminių pelkių funkcijų teikiama nauda nėra tiesioginė, tačiau pelkės ir durpynai 

yra būtini šiai naudai gauti. Paraminėms funkcijoms priskiriama augalų ir gyvūnų 
gyvenamosios vietos, genofondo palaikymas, žmonių gyvensenos būdo ir užimtumo 
palaikymas. Paraminių funkcijų vertinimas yra ypač sudėtingas. Skyriuje aptariama 
biologinės įvairovės palaikymo funkcija (šiai funkcijai nepateikiamas įvertinimas 
pinigine išraiška). 

 
Informacinėms-kultūrinėms natūralių pelkių funkcijoms priskiriama kita – mažiau 

apčiuopiama nauda, kurią patiria visuomenė. Vienintelė, prie šios grupės priskiriama, 
rekreacinė funkcija gali būti vertinama remiantis rinkos metodais. Tuo tarpu kitos 
informacinės-kultūrinės funkcijos sukuria mažiau apčiuopiamą ar kiekybine forma 
sunkiai išreiškiamą aplinkos vertę, kaip pvz. pasitenkinimas suvokiant, kad kažkoks 
aplinkos elementas egzistuoja.  

 
2.1.  Produkcinės funkcijos 
 

Pelkių produkcinių funkcijų metinė ekonominė nauda vertinama durpynuose su 
nepažeistu hidrologiniu režimu, kuriuose vyksta natūralūs ekologiniai procesai. Šiuose 
durpynuose formuojasi durpė. Tokioms teritorijoms priskiriama ( 1 lentelė):  Atviros pelkės (neapaugusios mišku) (61280 ha); 
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 Mišku apaugusios pelkės (šlapi miškai) (132312 ha). 
 
 

2.1.1 Mediena 
 

Mišku apaugusios pelkės yra naudojamos žmogaus ūkinėje veikloje. Šlapiuose 
pelkiniuose miškuose vykdomi miško kirtimai. Aukštapelkės, žemapelkės ir tarpinės 
pelkės skiriasi dirvožemio savybėmis ir vandens režimu, todėl skirtingo tipo pelkės 
skiriasi medynų rūšine sudėtimi ir produktyvumu. Aktyviose aukštapelkėse auga tik 
pavienės pelkinės pušys. Pelkiniuose miškuose, kuriems taip pat būdinga aukštapelkių 
augalija, medžių augimo sąlygos geresnės ir medienos prieaugis didesnis. Aukštapelkių 
pakraščiuose (laguose, šlaituose) vandens rūgtingumas yra kiek mažesnis. Vietomis čia 
auga įvairių rūšių karklai, plaukuotasis ir liekninis beržai, beržas keružis (užauga 2–5 
metrų aukščio)3. Tarpinio tipo pelkėse ir žemapelkėse sąlygos medžiams augti yra 
palankesnės. Čia aptinkamos dauguma Lietuvoje augančių medžių rūšių, kurie ir sudaro 
pagrindinę ekonominę pelkinių miškų vertę. 

 
Miško augimo sąlygas nusako augavietė, kurios kokybė charakterizuojama pagal 

dirvožemio drėgnumą ir derlingumą. Pelkinės (durpinės) nenusausintos miško 
augavietės išskiriamos į atskirą kategoriją (žymima P raide). Prie augavietės tipo, taip 
pat nurodomas derlingumo indeksas (nuo a – mažiausiai derlingi iki f – derlingiausi). 
Vertinant natūraliose nepažeistose pelkėse augančio miško ekonominę vertę analizuoti 
Lietuvos miškų instituto pateikti duomenys apie Pa, Pb, Pc ir Pd augavietėse augančius 
medynus. 

 
Lietuvos miškų instituto duomenimis pelkinėse nenusausintose augavietėse yra 

132312 ha medynų. (iš jų 21289 ha brandžių medynų), o medynų tūris šiame plote yra 
apie 19,530 mln. m³ (iš jų 4,845 mln. m³ brandžių). Daugiausia pelkinėse augavietėse 
auga pušynų (47396 ha – 36 %), beržynų (46941 ha – 35 %) ir juodalksnynų (33016 ha 
– 25 %). Kitos medžių rūšys užima 4 % pelkinių augaviečių ploto (2 lentelė). 

 
Pagal brandžių medynų tūrį pelkinėse nenusausintose dominuoja juodalksnynai 

(1967 tūkst. m³ – 41 %) ir beržynai (1724 tūkst. m³ – 36 %). Vidutiniškai viename 
pelkinės augavietės hektare sukaupta apie 148 m³ medienos, o brandžiuose pelkinių 
augaviečių medynuose – 228 m³/ha. Bendras einamas metinis tūrio prieaugis visoje 
Lietuvoje pelkinėse augavietėse yra 602 tūkst. m³, t. y. 4,6 m³/ha (2 lentelė). 
 

Miško, augančio nenusausintose pelkinėse augavietėse, ekonominė vertė 
skaičiuojama susumuojant atskirų medynų vertes, kurios apskaičiuojamos pagal 
formules: 
 Vmed =Tmed × Kmed      (1) 

  
Kmed = P × Σ (Ip × K) + N × Σ (In × K)   (2) 

 kur:  
Vmed – medyno vertė, Lt 
Tmed – medyno tūris (m³) atmetus savaime iškrentančios medienos dalį ir dalį, 

neiškertamą dėl nepalankių sąlygų. Lietuvos miškuose vidutiniškai 
                                                 
3 S. Sinkevičius 2001. Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje. Vilniaus universitetas. Vilnius.  
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iškertama arba kaupiama apie 77 proc. medienos, o 23 proc. medžių iškrenta 
savaime (priklausomai nuo medžių rūšies – nuo 16 proc. iki 74 proc.). 
Daroma prielaida, kad pelkinėse augavietėse dėl nepalankių kirtimui 
gamtinių sąlygų papildomai neiškertama 20 proc. medžių. 

Kmed – medyno vidutinė kaina, Lt/m³; 
P – pagrindinių kirtimų dalis visuose kirtimuose (koeficientas), priklausantis nuo 

medynų tipo. Pagrindinių bei kitų kirtimų santykis prilygintas statistiniam 
visų Lietuvos miškų kirtimų santykiui (3 lentelė); 

N – kitų (nepagrindinių) kirtimų dalis visuose kirtimuose (4 lentelė); 
I – skirtingo stambumo medienos išeiga (koeficientas). Pagrindinių ir kitų 

(prilyginta tarpinių kirtimų rezultatams) kirtimų medienos išeigos 
pasiskirstymas pagal stambumą prilygintas statistiniam visų Lietuvos miškų 
kirtimų medienos išeigos pasiskirstymui (3 ir 4 lentelės). 

K – skirtingo stambumo medienos kaina, Lt (5 lentelė). 
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2 lentelė. Medynų augančių nenusausintose pelkinėse augavietėse (Pa;Pb;Pc;Pd) rodikliai 

Medynai 

Visų medynų Brandžių medynų  Vidutiniai taksaciniai rodikliai  
 Plotas, 

ha 
 Tūris, 
tūkst. 

m³ 
 Plotas, 

ha 
 Tūris, 
tūkst. 

m³ 
Prieaugis tūkst. m³ 

Amžius Bonitetas Skalsumas 
 Tūris, m³/ha  Prieaugis, m³/ha 

 Tūrio 
pokytis 

Bendras 
einamasis 

 Visų 
medynų 

Brandžių 
medynų 

 Tūrio 
pokytis 

Bendras 
einamasis 

Pušynai 47395,5 6471,1 4075,4 814,4 77,7 155,5 77  3.5  0,68 137 200 1,6 3,3 
Eglynai  3786,5 752,9 968,5 275 12,9 26,1 58  3.2  0,67 199 284 3,4 6,9 
Ąžuolynai  3,1           4  1.9  0,6     0,2 0,7 
Uosynai  28,8 4,6     0,1 0,2 55  1.4  0,65 159   3 5,2 
Beržynai  46940,6 5719,9 8938,2 1724,2 106,1 195,1 46  2.3  0,69   193 2,3 4,2 
Juodalksnynai  33016,3 6449,5 6901,2 1966,8 117,4 218,2 48  1.7  0,7   285 3,6 6,6 
Drebulynai  91,3 14 41,4 9,4 0,3 0,6 38  1.3  0,67   227 3,6 6,1 
Baltalksnynai  928,8 108,4 354,1 53,5 3,7 6,1 30  2.3  0,62   151 4 6,5 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 120,8 9,2 10,2 1,6 0,3 0,4 29  2.6  0,49   159 2,4 3,7 
Iš viso 
/vidutiniškai: 132312 19529,6 21289 4844,9 318,5 602,2 58  2.6  0,69 148 228 2,4 4,6 

Informacijos šaltinis: Lietuvos miškų institutas 2010.   



Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas 2010 m.                                                                   lapkričio mėn. 
 

 

 

23 

3 lentelė. Pagrindinių kirtimų medienos išeigos pasiskirstymas. 
Medynai Pagrindinių 

kirtimų dalis 
Pagrindinių kirtimų medienos pasiskirstymas, % 

stambi 
mediena 

vidutinė 
mediena 

smulki 
mediena 

malkinė 
mediena 

atliekos 
Pušynai 0,07 48 29 5 3 15 
Eglynai  0,22 39 32 8 7 14 
Ąžuolynai  0,12 35 18 5 27 15 
Uosynai  0,16 19 39 12 13 17 
Beržynai  0,18 21 39 13 9 18 
Juodalksnynai  0,14 14 45 13 10 18 
Drebulynai  0,22 25 32 10 18 15 
Baltalksnynai  0,10 11 35 19 19 16 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 

0,10 11 35 19 19 16 
Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004–2008  
4 lentelė. Kitų (prilyginta tarpiniams) kirtimų medienos išeigos pasiskirstymas. 
Medynai Kitų 

kirtimų 
dalis 

Tarpinių kirtimų medienos pasiskirstymas, % 
stambi 
mediena 

vidutinė 
mediena 

smulki 
mediena 

malkinė 
mediena 

atliekos 
Pušynai 0,93 20 37 23 7 13 
Eglynai  0,78 22 32 20 12 14 
Ąžuolynai  0,88 33 28 10 16 13 
Uosynai  0,84 14 38 14 22 12 
Beržynai  0,82 15 35 21 14 15 
Juodalksnynai  0,86 11 36 23 15 15 
Drebulynai  0,78 19 32 14 21 14 
Baltalksnynai  0,90 8 32 25 24 11 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 

0,90 8 32 25 24 11 
Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004–2008  

5 lentelė. Nenukirsto miško kainos 2009 m., Lt be PVM. 
 stambi mediena vidutinė 

mediena 
smulki mediena malkinė 

mediena 
Pušis, maumedis 78,00 69,00 36,00 9,00 
Eglė 81,00 67,00 23,00 7,00 
Ąžuolas 355,00 266,00 159,00 20,00 
Uosis, klevas 81,00 67,00 23,00 20,00 
Beržas 66,00 60,00 27,00 16,00 
Juodalksnis, liepa, guoba, 
skroblas, skirpstas 

41,00 38,00 16,00 7,00 
Drebulė, topolis 35,00 22,00 19,00 4,00 
Baltalksnis, blindė, gluosnis 22,00 20,00 10,00 4,00 
Informacijos šaltinis: LR aplinkos ministro įsakymai dėl nenukirsto miško kainų ir šių kainų 
indeksavimo4.  

Pelkinėse nesausintose augavietės augančio miško ir jo vidutinio metinio prieaugio 
įvertinimai pateikiami 6 lentelėje.  

                                                 
4 LR aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 194 „Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų“ 
ir LR aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-829 „Dėl nenukirsto valstybinio miško 
kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo“  
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6 lentelė. Pelkinių augaviečių miško ir miško prieaugio vertės 
 Medynai Miško vertė, Lt Metinio prieaugio vertė, Lt 
Pušynai 243.591.313 5.867.528 
Eglynai  25.142.108 871.762 
Ąžuolynai  0 257 
Uosynai  32.830 1.074 
Beržynai  139.973.800 4.818.770 
Juodalksnynai  98.974.074 3.349.892 
Drebulynai  131.722 5.252 
Baltalksnynai  659.262 36.626 
Kiti minkštieji lapuočiai 71.763 3.494 
Iš viso: 508.576.872 14.954.653 

 
Pelkinėse nenusausintose augavietėse augančio miško vertė yra 508,6 mln. Lt, 

o metinė miško prieaugio vertė yra 14,95 mln. Lt. Vidutinė metinė miško prieaugio 
vertė yra 113 Lt/ha (skaičiuojant tik miškais apaugusių pelkių teritorijai).   
 
2.1.2 Naudingi augalai 
 

 
Pelkėse augančių grybų, uogų ir vaistinių augalų metinė ekonominė nauda 

vertinama pelkėse su nepažeistu hidrologiniu režimu 193592 ha teritorijoje5. Pelkėse 
augančių mažųjų miško gėrybių metinės ekonominės vertinimas atliktas pritaikant 
Lietuvos miškų metinės naudos bendrosios ekonominės vertės6 įverčius. 

 
2.1.2.1 Grybai 

 
Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis Lietuvoje komerciškai superkamos 

šios grybų rūšys: baravykas, bobausis, gudukas, kazlėkas (tikrasis), makavykas, 
raudonikis, šilbaravykis, trimitėlis, voveraitė, žaliuokė. 1998–2008 metais daugiausia 
supirkta voveraičių ir baravykų (atitinkamai 74 % ir 19 % nuo bendro superkamų grybų 
kiekio), kitų grybų superkama santykinai nedideliais kiekiais (žr. 2 priedas, Lentelė 
Grybų, uogų, vaistažolių ir nendrių supirkimas). Išskyrus pavienius atvejus, voveraitės 
ir baravykai atvirose natūraliose pelkėse ir šlapiuose miškuose neauga, todėl grybų 
metinė ekonominė nauda pelkėse nevertinama.  

 
2.1.2.2 Uogos 

 
Remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis Lietuvoje komerciškai 

superkamos šios miško uogos ir vaisiai: miško avietė, bruknė, gervuogė, mėlynė, 
spanguolė, šaltalankis, žemuogė. 1998–2008 metais daugiausia supirkta mėlynių ir 
šaltalankių (atitinkamai 85 % ir 9 % nuo bendro superkamų miško uogų kiekio) (žr. 2 
priedas).  

 
Pelkėse augančių uogų metinės ekonominės naudos vertinimas atliktas pritaikant 

Lietuvos miškų metinės naudos bendrosios ekonominės vertės įverčius. Visų Lietuvos 
miškų uogų (įskaitant spanguoles) išteklių metinė ekonominė nauda vertinama 10,1 
                                                 
5 Atviros nepažeistos pelkės – 61280 ha, mišku apaugusios pelkės (šlapi nesausinti miškai) – 132312 ha 
6 Čia ir toliau šiame skyriuje minint miškų ekonominę vertę remiamasi šiuo informacijos šaltiniu: S. 
Mizaras. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. 2006. Miškininkystė Nr. 2 (60). 
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mln. Lt. Pritaikant šiuos įverčius pelkėse augančių uogų įvertinimui naudojome šias 
prielaidas: 

  Išskirtinai su pelkių ekosistemomis sietinos spanguolių augimvietės (atviros 
pelkės). Laikoma, kad visos spanguolės surenkamos iš pelkinių augimviečių;   Kitų rūšių uogų atvirose pelkėse pasitaiko, bet kiekiai nėra reikšmingi;  Šlapiuose pelkiniuose miškuose (mišku apaugusiose pelkėse) auga mėlynės, 
šios studijos tikslais laikoma, kad mėlynių derlingumas šlapiuose miškuose 
yra toks pat kaip ir kituose miškuose; 

 
Šioje studijoje pelkių uogų metinę ekonominę naudą vertinome proporcingai uogų 

supirkimo apimtims bei augimvietės plotui pagal šią formulę:  
 

Vpelkuog = Σ Vuog x Puogrūš x Ppelkaug  
kur:  

Vpelkuog – pelkėse augančių miško uogų vertė, Lt 
Vuog – bendra miško uogų vertė, Lt. Visų Lietuvos miškų uogų (įskaitant 

spanguoles) išteklių metinė ekonominė nauda vertinama 10,1 mln. Lt.7; 
Puogrūš– atskiros miško uogų rūšies dalis nuo visų superkamų miško uogų. 1998–

2008 m. spanguolių buvo superkama 2,6 %, o mėlynių – 85,3 % nuo bendro 
superkamų uogų kiekio (žr. 2 priedas).  

Ppelkuog– atskiros miško uogų rūšies augimvietės dalis pelkinėse augimvietėse nuo 
bendro rūšies augimvietės ploto. Šios studijos tikslais laikoma, kad visos 
spanguolės surenkamos pelkinėse augimvietėse, pelkinės mėlynių 
augimvietės sudaro 6,2 % nuo bendro mėlynių augimviečių ploto8. 

 
Natūraliose pelkėse iš šlapiuose nesausintuose miškuose augančių miško uogų vidutinė metinė ekonominė vertė sudaro 800 tūkst. litų.  
 

2.1.2.3 Vaistiniai augalai 
 
Pelkėse augančių vaistinių augalų metinės ekonominės naudos vertinimas atliktas 

pritaikant Lietuvos miškų metinės naudos bendrosios ekonominės vertės įverčius. 
Lietuvos miškų vaistinių augalų išteklių metinė ekonominė nauda vertinama 2,9 mln. 
Lt. Šioje studijoje pelkių vaistinių augalų metinę ekonominę naudą vertinome 
proporcingai šių augalų supirkimo apimtims. 

 
Su natūralių nepažeistų pelkių ir šlapių miškų ekosistemomis siejamos tik trilapio 

puplaiškio (Menyanthes trifoliata) augimvietės. LR aplinkos ministerijos duomenimis 
šios vaistinio augalo supirkimų apimtys sudaro 5,8 % nuo bendro superkamų vaistažolių 
kiekio (žr. 2 priedas).  

 
Pelkių ekosistemose augančių vaistinių augalų vidutinė metinė ekonominė vertė sudaro 168 tūkst. Litų.  

                                                 
7 S. Mizaras. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. 2006. Miškininkystė Nr. 2 (60). 
8 2008 metais miškų plotas buvo 2119,2 tūkst. ha, iš jų šlapi pelkiniai miškai (nenusausintos pelkinės 
augavietės) – 132312 ha. Informacijos šaltiniai: Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004–2008. 
Miškų ištekliai ir jų kaita. Lietuvos miškų ūkio statistika 2009 II dalis. Autoriai: Andrius Kuliešis, 
Gintaras Kulbokas. Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba. - Kaunas: Leidykla, 2009, 
Lietuvos miškų institutas 2010. 
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2.1.3 Medžiojamieji žvėrys 
 

 
Pelkėse gyvenančių medžiojamųjų žvėrių metinė ekonominė nauda vertinama 

pelkėse su nepažeistu hidrologiniu režimu tai yra atvirose pelkėse ir mišku apaugusiose 
pelkėse (šlapi pelkiniai miškai) – 193592 ha teritorijoje9. 

 
Iš Lietuvoje medžiojamų komercinių žvėrių rūšių, tokių kaip šernas, stirna, rudoji 

lapė, mangutas, kiškis, kiaunė, taurusis elnias, briedis, vilkas, bebras negalima išskirti 
nė vienos rūšies, kuri gyventų išskirtinai natūraliose pelkėse ar šlapiuose nesausintuose 
miškuose. Žinduoliai įvairių tipų pelkėse pasiskirstę labai netolygiai. Žvėrys pelkių 
buveines naudoja kaip laikinas mitybos ir (ar) veisimosi teritorijas, slėptuves nuo 
grobuonių ar per didelės antropogeninės apkrovos. Rudeniop į žemapelkių nendrynus 
vyksta graužikų migracija, paskui kuriuos seka ir juos medžiojantys stambesni plėšrūnai 
(pvz. lapės, mangutai). Pelkės ir šlapi miškai yra svarbios daugelio paukščių ir žinduolių 
rūšių mitybos ir poilsio teritorijos. Pelkės, atlikdamos faunos slėptuvių funkciją, yra 
svarbios jų populiacijų išlikimui. Visgi pelkes ir šlapius miškus reikėtų laikyti 
laikinomis, o ne pastoviomis medžiojamųjų žvėrių buveinėmis.  

 
Pelkėse gyvenančių medžiojamųjų žvėrių metinės ekonominės naudos vertinimas 

atliktas pritaikant Lietuvos miškų metinės naudos bendrosios ekonominės vertės 
įverčius. Visų Lietuvos miškų medžiojamųjų žvėrių metinės naudos bendroji 
ekonominė vertė vertinama 50,1 mln. Lt. Pritaikant miškų metinės ekonominės naudos 
įverčius pelkėse gyvenančių medžiojamųjų žvėrių metinės ekonominės naudos 
įvertinimui naudojome šias prielaidas: 

  Pelkėse gyvenančių medžiojamųjų žvėrių metinė ekonominė nauda 
skaičiuojama proporcingai nuo natūralių pelkių užimamos teritorijos 
(natūralios nepažeistos pelkės ir šlapi miškai sudaro 9,1 % nuo bendro miškų 
ploto) 10;  medžiojamųjų žvėrių tankis atvirose pelkėse ir šlapiuose pelkiniuose 
miškuose vidutiniškai sudaro 20 % nuo žvėrių tankio kituose miškuose. 

 
Pelkėse gyvenančių žvėrių išteklių tyrimų labai nedaug. Šernų ir stirnų tankis 

pelkėse sudaro atitinkamai 14 % ir 26 % nuo šių žvėrių tankio miškuose (7 lentelė). 
Skaičiavimuose imtas vidurkis – 20 %.  

 
7 lentelė. Medžiojamųjų gyvūnų tankio pelkėse ir miškuose palyginimas 

Rūšis Vidutinis žvėrių 
skaičius Lietuvoje 

2002–2008 m. 
Žvėrių tankis 1000 ha 

teritorijos 
Žvėrių tankio pelkėse 
ir miškuose santykis, 

% Miškuose  Čepkelių 
rezervate 

Šernas  35.585 16,8 2,4 14 
Stirna 88.172 41,6 10,9 26 
Briedis 4.580 2,2 6,3 292 
Pastabos: 1. Vidutinis žvėrių skaičius Lietuvoje 2002–2008 m. apskaičiuotas remiantis Statistikos 

departamento duomenimis (Žr. 2 priedas).  
                                                 
9 Atviros pelkės – 61280 ha, mišku apausgusios pelkės (šlapi nesausinti miškai) – 132312 ha 
10 2008 metais miškų plotas buvo 2119,2 tūkst. ha Informacijos šaltinias: Lietuvos nacionalinė miškų 
inventorizacija 2004–2008. Miškų ištekliai ir jų kaita. Lietuvos miškų ūkio statistika 2009 II dalis. 
Autoriai: Andrius Kuliešis, Gintaras Kulbokas. Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba. - 
Kaunas: Leidykla, 2009. 
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2. Žvėrių tankis miškuose apskaičiuotas 2119,2 tūkst. ha teritorijai (miškų plotas 2008 m.) 
3. Žvėrių tankis Čepkelių rezervate įvertintas remiantis literatūros šaltiniais 11.  

 
Briedžių tankis pelkėse yra beveik tris kartus didesnis nei miškuose, tačiau jų 

santykinė ekonominė vertė sudaro apie 1 % miško medžiojamų žvėrių vidutinės metinės 
ekonominės vertės12, todėl skaičiuojant vidutinį žvėrių tankį nebuvo įvedamos pataisos 
dėl briedžių tankio. 

 
Natūralių nesausintų pelkių medžiojamų žvėrių vidutinė metinė ekonominė vertė 

sudaro 915 tūkst. litų.   
 

2.1.4 Naudingųjų iškasenų susidarymas 
 

Natūraliose pelkėse kaupiasi durpės – išteklius turintis rinkos vertę. Tačiau 
skirtingai nei medienos, vaistinių augalų ir miško uogų atveju, ekonominė šio ištekliaus 
nauda gali būti gaunama tik prarandant visas kitas natūralių funkcijas. Durpių 
akumuliacijos ekonominę vertę reikėtų laikyti galimybių ekonomine nauda – tai yra 
potencialia ekonomine nauda (angl. option for future use).  

 
Durpės kaupiasi pelkėse su nepažeistu hidrologiniu režimu. Lietuvos geologijos 

tarnybos duomenimis 2008 m. gruodžio 31 dienai Lietuvos durpių ištekliai sudarė 579,3 
mln. tonų. Iš jų detaliai išžvalgyti ištekliai sudarė 35,7 %, parengtinai išžvalgyti – 64 %, 
o aptikti prognoziniai – 0,3 %. Bendra išžvalgytuose ištekliuose slūgsančių durpių vertė 
nėra informatyvus rodiklis, kadangi nemaža dalis šių išteklių patenka į saugomas 
teritorijas ir juose durpių gavyba negali būti vykdoma (pvz. Čepkelių raistas, Kamanų 
pelkė ir pan.). Šioje studijoje buvo vertinama durpių metinio prieaugio vertė.  

 
Nusausinus pelkes durpių akumuliacija sustoja ir prasideda priešingas procesas – 

durpių skaidymasis. Su šiuo procesu susiję aplinkos kaštai aptašyti skyrelyje „Aplinkos 
kaštai tipiniais pažeistų pelkių atvejais“. 

 
Durpių metinio prieaugio nepažeistose Lietuvos pelkėse vertė nustatoma taikant 

formulę: 
Vprieaug = ΔC × S × 1,7 × 5 × Kdurpyno  

kur:  
 
V prieaug  – durpių metinio prieaugio nepažeistose Lietuvos pelkėse vertė; 
ΔC  – anglies kiekio pokytis pelkės ploto vienete per metus (t/ha). Durpių 

metinio prieaugio skaičiavimui naudojomės mokslinėje literatūroje 
pateikiamais duomenimis. Laikoma, kad vidutinis daugiametis anglies 
asimiliacijos durpėse greitis yra 25g C m-² per metus13 arba 0,25 t C/ha; 

S  – nepažeistų pelkių, kuriose vyksta durpių akumuliacija, plotas. Durpės 
kaupiasi pelkėse su nepažeistu hidrologiniu režimu 193592 ha teritorijoje, 

                                                 
11 R. Baleišis, P. Bluzma, R. Kaldžiūnaitė, R. Mažeikytė, J. Mickus, J. Prūsaitė, J. Tauginas. 1984. 
Žinduoliai. Čepkelių rezervatas, p. 88–91. 
12 Įvertinta pagal informacijos šiame šaltinyje pateiktus duomenis: S. Mizaras. Lietuvos miškų metinės 
naudos bendroji ekonominė vertė. 2006. Miškininkystė Nr. 2 (60) 
13 M. Mäkilä & M. Saarnisto. 2008. Carbon accumulation in boreal peatlands during the holocene – 
impacts of climate variations. Peatlands and climate change. International Peat Society. 
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t. y. atvirose pelkėse (61280 ha), bei mišku apaugusiose pelkėse (šlapiuose 
nesausintuose miškuose (132312 ha) ( 1 lentelė); 

1,7 – durpėse sukauptos anglies perskaičiavimo į durpių svorį koeficientas 
(anglies kiekis durpėse 52–65 %, skaičiavimams naudotas vidurkis 
58,5 %); 

5 – durpių svorio perskaičiavimo į durpių tūrį koeficientas (taikoma 
prielaida, kad susidarančių durpių tankis yra 0,2 t/m³); 

Kdurpyno – neiškastų durpių rinkos kaina Lt/m³. Skaičiavimuose naudota neiškastų 
durpių rinkos kaina – 2,76 Lt/m³. Ši kaina nustatyta remiantis informacija 
apie Lietuvoje parduodamus durpynus, todėl reali neiškastų durpių rinkos 
kaina gali būti ir mažesnė14. 

 
Vidutinis metinis durpių prieaugis nepažeistose Lietuvos pelkėse sudaro apie 82,7 tūkstančių tonų (apie 0,02 % nuo bendro Lietuvos durpių išteklių kiekio). Vidutinė 

metinė durpių prieaugio ekonominė vertė sudaro 1,139 mln. litų, arba 5,9 Lt/ha 
natūralių pelkių.  

 
2.1.5 Kitos produkcinės funkcijos 
 

Literatūros šaltiniuose minima svarbi produkcinė pelkių funkcija – gėlo vandens 
akumuliacija. Lietuvoje pelkių vanduo nėra naudojamas geriamo vandens gavybai, nes 
iš mineralinių uolienų išgaunamo požeminio vandens ištekliai tenkina šalies poreikius. 
Tačiau, esant būtinybei, tokio vandens gavyba būtų galima. Per metus Lietuvos 
durpynuose susidaro apie 1 km³ atsinaujinančių vandens išteklių, tačiau dėl šio vandens 
paklausos, taigi ir rinkos nebuvimo, dabartinė šio ištekliaus vertė prilyginama nuliui.  

 
Geologiniais tyrimais nustatyta, kad Lietuvos pelkėse po durpėmis slūgso 4,1 

milijardų kubinių metrų sapropelio. Daugiau nei 12 milijardų kubinių metrų sapropelio 
yra ežerų dugnuose ir šiuos resursus pasiekti yra lengviau. Kaip ir geriamojo vandens 
atveju, dėl rinkos nebuvimo, šio resurso dabartinė vertė prilyginama nuliui.  

 
 

2.1.6 Sukuriamos darbo vietos 
 
Darbo vietos nepažeistose pelkėse sukuriamos keliuose sektoriuose: 

miškininkystėje, saugomų teritorijų sistemoje, turizme, bei uogų surinkime.  
 
Nepažeistose pelkėse saugomų teritorijų sistemoje sukuriama apie 30 darbo 

vietų. Šis skaičius apskaičiuotas proporcingai nepažeistų pelkių plotui saugomų 
teritorijų sistemoje. Jis turėtų būti interpretuojamas atsargiai, kadangi darbuotojų 
poreikis skirtingose ekosistemose gali būti skirtingas, o ryšys tarp teritorijos ploto ir 
darbuotojų skaičiaus nėra tiesioginis. Be to, į saugomas teritorijas patenka ir pažeistos 
pelkės.  

  
                                                 
14 Neiškastų durpių vidutinė rinkos vertė nustatyta remiantis internetiniuose skelbimų portaluose 
pateikiama informacija. Rasti 5 skelbimai, bendras skelbimuose nurodytų durpių išteklių kiekis – 17 mln. 
m³, kaina – 13,6 mln. Lt. Atskiruose skelbimuose nurodyta kaina svyruoja nuo 1 iki 5,7 Lt/m³ neiškastų 
durpių. 
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Miškininkystės sektoriuje nepažeistų pelkių teritorijoje gali dirbti iki 607 
darbuotojų15 (skaičius proporcingas pelkinių miškų plotui bendrame Lietuvos miškų 
plote). 

Gamtos gėrybių surinkimas yra sezoninis darbas, o šia veikla užsiimančių 
žmonių skaičius priklauso nuo konkrečių metų derliaus ir nedarbo lygio. Atsižvelgiant į 
tai, kad pelkėse auga tik nedidelė dalis renkamų miško gėrybių, galima teigti, kad 
gėrybių surinkimo sektoriuje pelkėse sukuriamų darbo vietų skaičius nėra reikšmingas.  
 
 
2.2. Reguliacinės funkcijos 
 
 

Pelkių reguliacinių funkcijų metinė ekonominė nauda vertinama durpynuose su 
nepažeistu hidrologiniu režimu, kuriuose vyksta natūralūs ekologiniai procesai 
(įskaitant durpių akumuliaciją). Tokioms teritorijoms priskiriama 193592 ha teritorija ( 
1 lentelė):  Atviros pelkės (61280 ha);  Mišku apaugusios pelkės (šlapi nesausinti miškai) (132312 ha). 
 
 
2.2.1 Globalinio klimato reguliavimas (CO2 akumuliacija) 
 

Pastaraisiais metais pasaulyje plačiai diskutuojamas pelkių (durpynų) vaidmuo 
šiltnamio dujų balanso ir pasaulinio klimato atšilimo kontekste. Pasauliniu mastu pelkės 
(durpynai) atlieka dirvožemyje sukauptos anglies saugyklos vaidmenį. Nusausinus 
pelkę ir atidengus durpingus dirvožemius prasideda aerobinis organinės medžiagos 
skaidymas. Nusausinus pelkes padidėja CO2 ir NO2 emisijos, nevyksta anglies 
kaupimasis durpėse ir buvusi pelkė tampa šiltnamio dujų emisijos šaltiniu (angl. carbon 
source). Pasauliniu mastu skaičiuojama, kad emisijos dėl nusausintų pelkių durpių 
degradacijos siekia 1300 Mt CO2 per metus, o įtraukiant ir durpynų gaisrus – apie 2 Gt 
CO2 per metus16. Palyginimui, 2008 metais deklaruotas Lietuvos šiltnamio dujų 
išmetimas iš visų šaltinių buvo apie 24,4 Mt CO2 per metus17.  

 
Iš durpynų, priklausomai nuo užmirkimo ir deguonies, išsiskiria šiltnamio dujos – 

anglies dvideginis (CO2), atmosferinis metanas (CH4) ir azoto oksidas (N2O). Šios 
šiltnamio dujos turi skirtingą poveikį klimato šiltėjimui. Vertinant poveikį 100 metų 
laikotarpiu CH4 yra 25 kartus, o N2O net 298 kartus veiksmingesnės šiltnamio dujos nei 
CO2. Todėl net nedideli N2O emisijų pasikeitimai turi milžinišką įtaką šiltnamio dujų 
balansui18.  

 
Šiuo metu nėra pakankamai tyrimų, leidžiančių tiksliai įvertinti šiltnamio dujų 

emisijas iš pažeistų pelkių. Esamų tyrimų rezultatai leidžia įvardinti pagrindinius 
                                                 
15 Statistikos departamento duomenimis miškų ūkio sektoriuje 2008 metais dirbo 9600 darbuotojų, o 
mišku apaugusių plotų buvo 2040 tūkst. ha.  
16 Wetlands International report “The Global Peatland CO2 Picture Peatland status and drainage related 
emissions in all countries of the world”, 2009. 
17 Lietuvos Respublikos nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus ataskaita už 2008 m. 
18 K. Holmgren, J. Kirkinen, I. Savolainen. 2008. Climate Impact of Peat Fiel Utilisation. Peatlands and 
Climate Change. International Peat Society. 
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pelkinių dirvožemių naudojimo atvejus ir jų poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
balansui (8 lentelė). Šiltnamio dujų emisijos koeficientai kiekvienu naudojimo atveju 
aptariami skyriuje „Aplinkos kaštai tipiniais pažeistų pelkių atvejais“. 

 
8 lentelė. Durpynų naudojimo poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų balansui.  

Durpyno būklė, 
naudojimas 

Poveikis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų balansui 

Pastabos 
Natūrali, nepažeista 
pelkė 

Ilgalaikis neutralus arba 
teigiamas (klimatą 
šaldantis) poveikis.  

Šiltnamio dujų išsiskyrimą (anaerobinis organinės 
medžiagos skaidymas) kompensuoja CO2 sugėrimas. 
Procesų intensyvumą ir kryptį sąlygoja klimatiniai 
veiksniai. 

Nusausinti 
nenaudojami 
durpžemiai 
(apleisti) 

Ilgalaikis neigiamas.  Dėl aerobinio durpių skaidymo išsiskiria šiltnamio 
dujos. Kilus gaisrui nusausintą durpyną sunku 
užgesinti, degant durpėms surišta anglis išmetama į 
atmosferą. 

Nusausintas 
durpžemis 
naudojamas 
žemdirbystei 

Ilgalaikis neigiamas.  Dėl aerobinio durpių skaidymo išsiskiria dideli 
šiltnamio dujų kiekiai. Durpių oksidacija sparčiausiai 
vyksta ariamose dirvose, kiek lėčiau neariamose 
pievose. 

Nusausintas 
durpžemis 
naudojamas miškui 
auginti 

Gali būti neigiamas arba 
teigiamas 

Dėl aerobinio durpių skaidymo išsiskiria dideli 
šiltnamio dujų kiekiai, tačiau šiuos srautus iš dalies 
kompensuoja CO2 surišimas priaugančioje 
medienoje.  

Nusausinta pelkė 
naudojama durpių 
gavybai 

Ilgalaikis neigiamas.  Pašalinus augmeniją ir pažeminus gruntinio vandens 
lygį oksiduojamos ir skaidomos durpės. 
Nepriklausomai nuo galutinio durpių naudojimo 
(kurui, žemės ūkio substratų gavybai), ilgalaikėje 
perspektyvoje visa durpėse surišta anglis išmetama į 
atmosferą (pvz. 100 metų). 

 
Pelkės su natūraliu nepažeistu hidrologiniu režimu funkcionuoja kaip dirvožemio 

anglies saugyklos, kurios sugeria anglies dvideginį ir išskiria atmosferinį metaną. Šis 
metanas nėra antropogeninės kilmės, todėl į šiltnamio dujų apskaitą nėra įtraukiamas. 
Ilgalaikėje perspektyvoje CO2 fiksacija natūraliose pelkėse persveria CH4 emisijas, 
todėl pelkės funkcionuoja kaip šiltnamio dujų surišėjos (angl. carbon sink). Nepažeistos 
pelkės, kuriose vyksta durpių akumuliacija, ilgam laikui suriša atmosferinę anglį ir taip 
mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje. Anglies akumuliacijos 
durpėse greitis priklauso nuo pelkės vystymosi fazės ir klimatinių sąlygų.  

 
Anglies dvideginio sulaikymas pelkėse šiuo metu neturi rinkos vertės, tačiau 

atsižvelgiant į dėmesį, skiriamą klimato kaitai ir šiltnamio dujų išsiskyrimui pasauliniu 
mastu, tikėtina, kad rinkos vertė šiai pelkių funkcijai atsiras19. Šios natūralių pelkių 
funkcijos sukuriamą vertę reikėtų laikyti potencialia rinkos verte. 

 
Anglies dvideginio akumuliacijos durpėse vertė nustatoma taikant formulę: 
 

VCO2 = ΔCdurp × Sdurp × 3,7 × KCO2  
kur:  
V CO2 – anglies dvideginio akumuliacijos durpėse vertė; 
ΔCdurp – anglies kiekio pokytis durpėse pelkės ploto vienete per metus (t/ha); 
Sdurp – nepažeistų pelkių, kuriose vyksta durpių akumuliacija, plotas (ha); 

                                                 
19 Kettunen M., Bassi S., ten Brink, P. 2009. Assessing Socio-Economic Benefits of Natura 2000 – a 
Toolkit for Practioners. Institute for European Environmental Policy. 
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3,7 – anglies perskaičiavimo į CO2 ekvivalentą koeficientas (atominiai svoriai C – 
12, O – 16); 

KCO2 – anglies dvideginio kaina, Lt/t  
 
Vidutinis ilgalaikis anglies fiksacijos durpėse greitis vidutinių platumų pelkėse 

siekia 20–30g m-² per metus20. Skaičiavimams naudotas vidutinis anglies kiekio pokytis 
ΔC = 0,25. 

 
Anglies dvideginis surišamas durpėse, kurios kaupiasi pelkėse su nepažeistu 

hidrologiniu režimu 193592 ha teritorijoje, t. y. atvirose nepažeistose pelkėse 
(61280 ha) ir mišku apaugusiose pelkėse (šlapiuose nesausintuose miškuose) 
(132312 ha) ( 1 lentelė).  

 
Anglies dvideginio surišimas natūraliose pelkėse augančių medžių biomasėje vertė 

nustatoma taikant formulę: 
 
 

VCO2 = 0,5 × ΔMmišk × 3,7 × KCO2  
kur: 
VCO2 – anglies dvideginio akumuliacijos pelkėse augančių medžių biomasėje vertė; 
ΔMmišk – šlapių nesausintų miškų medynų metinis medienos prieaugis, m³. Lietuvos 

miškų instituto duomenimis nesausintose pelkinėse augavietėse augančių 
medynų prieaugis sudaro 318,5 tūkst. m³ per metus, 2 lentelė. 

0,5 – medienos prieaugio perskaičiavimo į anglį koeficientas21;  
3,7 – anglies perskaičiavimo į CO2 ekvivalentą koeficientas (atominiai svoriai C – 

12, O – 16); 
KCO2 – anglies dvideginio kaina, Lt/t  
 
Skaičiavimams naudota apyvartinio taršos leidimo išmesti vieną toną CO2 ekvivalento kaina. 2010 m. gegužės mėn. ši kaina buvo 15 € (arba 51,79 Lt)22. 
 
Natūraliose pelkėse ir pelkinėse augavietėse augančiuose šlapiuose miškuose per 

metus asimiliuojama apie 767,7 tūkstančių tonų anglies dvideginio, iš jų apie 179 
tūkst. t CO2 akumuliuojasi susidarant durpėms (0,9 t/ha), o 588,7 tūkst. t CO2 sukaupiama šlapių nesausintų miškų biomasėje (4,4 t/ha).   

Metinė ekonominė anglies dvideginio akumuliacijos nepažeistose Lietuvos pelkėse 
vertė yra 39,8 mln. litų. Iš jų CO2 akumuliacija durpėse – 9,3 mln. Lt ir akumuliacija 
šlapių nesausintų miškų biomasėje – 30,49 mln. Lt.  

Nusausinus pelkes prasideda durpių degradacijos procesai ir pelkė iš CO2 sugėrėjo 
(angl. carbon sink) tampa CO2 emisijos šaltiniu (angl. carbon source). Nuostolių 
(aplinkos kaštų) dėl CO2 išsiskyrimo skaidantis durpėms nusausintuose durpynuose 
įvertinimas pateikiamas skyriuje „Aplinkos kaštai tipiniais pažeistų durpynų atvejais“. 

 
 

                                                 
20 M. Mäkilä & M. Saarnisto. 2008. Carbon accumulation in boreal peatlands during the holocene – 
impacts of climate variations. Peatlands and climate change. International Peat Society. 
21 Medienos dalis bendroje miško biomasėje, įskaitant šaknis ir šakas – 0,5, vidutinis medienos tankis – 
0,5 t/m³, vidutinis anglies kiekis medienoje – 50 %. 
22 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo informacija. 
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2.2.2 Vandens kokybė 
 
 
Mokslinėje literatūroje galima rasti konkrečių pavyzdžių, iliustruojančių, kad, 

priklausomai nuo biotinių ir abiotinių veiksnių, pelkės gali sulaikyti su nuotėkiu 
patenkančius azoto junginius (angl. nitrogen sink) arba išleisti daugiau azoto junginių 
nei į jas patenka (angl. nitrogen source). Visgi vyrauja nuomonė, kad nepažeistos 
pelkės reguliuoja baseino vandens kokybę surišdamos azoto junginius ir mažindamos 
pasklidąją taršą23.  

 
Pietų Švedijoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad baseinuose, kuriuose šlapynės 

užima apie 1 % paviršiaus ploto, sulaikoma apie 15 % vandeniu migruojančio azoto24. 
Vandens kokybės modeliavimo rezultatai rodo, kad, atvirų vandens telkinių ir/ar 
šlapynių plotą baseine padidinus iki 5 %, galime tikėtis apie 50 % pritekančio azoto 
sulaikymo ar sumažinimo25. Vis dėlto studijose nagrinėjami unikalūs ir lokalūs šlapynių 
poveikio biogenų migracijai atvejai, todėl jose nustatyti kiekybiniai rezultatai gali būti 
vertinami tik kaip orientaciniai dydžiai, nenaudojant jų bendresnio pobūdžio 
skaičiavimuose. 

 
Pelkių įtaka vandens kokybei priklauso nuo daugelio veiksnių. Vienas svarbiausių – 

pelkės geografinė padėtis taršos šaltinių ir vandens telkinių atžvilgiu. Pelkėje nebus 
sulaikomi teršalai, jei pelkės surinkimo baseine nėra taršos šaltinių. Kita vertus, esant 
per didelei taršos apkrovai, pelkėse pastebimas persisotinimo efektas ir teršalų 
sulaikymo efektyvumas krenta. Todėl pelkių įtaka vandens kokybės gerinimui turėtų 
būti vertinama kiekvienu individualiu atveju, nagrinėjant pelkės vietą, jos tipą, būklę, 
aplinkinius taršos šaltinius, reljefą, hidrologinę situaciją ir pan.  

 
Šioje studijoje pateikiamas preliminarus su pasklidąja taršą į pelkes patenkančių 

nitratų sulaikymo Lietuvos pelkėse ekonominės naudos įvertinimas26. Šie skaičiavimai 
yra paremti apytiksliais vidurkiais ir dėl to turėtų būti interpretuojami itin atsargiai.  

 
Vandens kokybės gerinimo paslaugos metinė vertė skaičiuojama pagal šią formulę: 
 

Vn = Kn × Σ (In × Pp×10 × Sn)  
kur:  
Vn – vandens kokybės gerinimo paslaugos ekonominė vertė, Lt per metus 
Kn – nitratų krūvio, pernešamo upėmis, sumažinimo pigiausiomis priemonėmis 

kaina, Lt/kg  
In – vidutinis metinis nitratų krūvis, pernešamas upėmis, kg/ha per metus 

(skaičiuojama atskiriems upių baseinams arba pabaseiniams). 
Pp – nepažeistų žemapelkių plotas Lietuvos upių baseinuose ir pabaseiniuose, ha27 

                                                 
23 J. Holden, P. J. Chapman and J. C. Labadz. 2004. Artificial drainage of peatlands: hydrological and 
hydrochemical process and wetland restoration. SAGE. http://www.sagepublications.com 24 Jansson M., Leonardson L., Fejes J. (1994). Denitrification and nitrogen retention in a farmland stream 
in Southern Sweden, Ambio 23, 326–331. 25 Arheimer B. Wittgren H. B. (1994). Modeling the effects of wetlands on regional nitrogen transport. 
Ambio 23, 378–386. 
26 Kiti taršos elementai neanalizuojami dėl duomenų trūkumo. Skirtingai nuo nitratų, tarša fosforu ir BDS 
neskaitoma reikšminga ir dėl to informacijai apie ją surinkti Lietuvoje skiriama mažiau dėmesio. 
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10 – koeficientas atspindintis, pelkės baseino santykį su pačios pelkės plotu28. 
Sn – sulaikoma nitratų dalis nuo prietakos.  
 
Duomenys, kuriais remtasi vertinant vandens kokybės reguliavimo funkciją pateikti 

9 lentelėje. 
 
9 lentelė. Nesausintų žemapelkių plotai ir vidutinius metinis nitratų krūvius 

Lietuvos baseinuose ir pabaseiniuose. 
Pabaseinis/ baseinas Nesausintų žemapelkių plotas, ha Vidutinis nitratų krūvis 

pernešamas upėmis, kg NO3-N/ha per metus 
Nemuno mažųjų intakų 
pabaseinis 

5684 2,95 
Merkio pabaseinis 5473 1,74 
Neries mažųjų intakų pabaseinis 3484 3,06 
Žeimenos pabaseinis 6727 1,08 
Šventosios pabaseinis 4311 2,64 
Nevėžio pabaseinis 2085 6,76 
Dubysos pabaseinis 993 5,06 
Šešupės pabaseinis 930 4,92 
Jūros pabaseinis 1781 5,59 
Minijos pabaseinis 1081 4,94 
Lietuvos pajūrio upių baseinas 167 3,15 
Priegliaus upės baseinas 57 0,47 
Ventos upės baseinas 2021 3,85 
Šventosios upės baseinas 151 3,51 
Bartuvos upės baseinas 100 3,70 
Lielupės mažųjų intakų 
pabaseinis 

237 11,58 
Mūšos pabaseinis 1719 6,60 
Nemunėlio pabaseinis 864 3,52 
Dauguvos upės baseinas 3818 0,76 

IŠ VISO 41683   
Informacijos šaltiniai: Šlapžemių įrengimo / atstatymo ataskaita29, Nemuno UBR valdymo plano 

ataskaita30 , Lielupės UBR valdymo plano projektas31  
Atliekant skaičiavimus remtasi šiomis prielaidomis:  
  Pelkės ploto santykis su jos surinkimo baseinu yra 1 : 10.32  Nitratų krūvio, pernešamo upėmis, sumažinimo pigiausiomis priemonėmis 

kaina yra 11 Lt/kg. Ši kaina paremta pasklidosios taršos mažinimo 
priemonių sąnaudų efektyvumo analize, atlikta rengiant Nemuno upių 

                                                                                                                                               
27 Šlapžemių įrengimo / atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į 
vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų 
parengimas (2009), Ataskaita, Gamtos paveldo fondas, 1–206. 28 Van der Kamp G., Stalte W.J., Clark R.G. 1999. Drying out of small prairie wetlands after conversion 
of their catchments from cultivation to permanent brome grass. 
29 Šlapžemių įrengimo / atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į 
vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų 
parengimas (2009), Ataskaita, Gamtos paveldo fondas, 1–206. 
30 Eionet Central Data Repsotory. WFD River Basin Management Plan including programme of 
measures. River Basin Management Plan and Programme of Measures for LT. 
31 Aplinkos apsaugos politikos centras. 2010. Lielupės UBR valdymo plano ir priemonių programos 
projektas. 32 Van der Kamp G., Stalte W.J., Clark R.G.. 1999. Drying out of small prairie wetlands after conversion 
of their catchments from cultivation to permanent brome grass. Hydrological Sciences, 44(3) June 
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baseinų rajono valdymo programą. Taikant efektyviausias priemones 
mažinti pasklidajai taršai, jau patekusiai į dirvožemį, taršos krūvio 
sumažinimas vienu kilogramu nitratų azoto kainuotų 11 Lt/kg (pvz. 
auginant tarpinius pasėlius smėlingose žemėse).33  Pelkių sulaikoma nitratų dalis nuo prietakos sudaro 50 proc.34  Jei nitratų krūvis yra artimas išsiplovimo iš natūralių pelkių lygiui (3–6 
kg/ha), laikoma, kad pelkė taršos nesulaiko arba sulaiko nedidelę jos dalį. 
Efektas skaičiuotas baseinuose ir pabaseiniuose, kuriuose krūvis yra 
didesnis nei 4,5 kg/ha. 

 
Preliminariais įvertinimais Lietuvos pelkės gali sulaikyti iki 531 t nitratų per 

metus (NO3-N), o natūralių pelkių atliekama vandens kokybės reguliavimo funkcija 
gali būti įvertinta 5,8 mln. Lt per metus. Pelkių vaidmuo reguliuojant vandens kokybę 
skirtingose vietovėse gali labai skirtis priklausomai nuo daugelio faktorių. Ji turėtų 
būti didžiausia ten, kur ir pasklidosios taršos apkrovos ir pelkėtumas yra didžiausi.  

 
2.2.3 Kitos reguliacinės funkcijos 

 
 
Studijose pelkėms priskiriamos įvairios reguliacinės funkcijos pvz. apsauga nuo 

gaisrų, potvynių ar dirvožemio erozijos, regioninio ir vietinio klimato reguliavimas. 
Viena iš svarbesnių ir pelkėms unikalių funkcijų yra baseino vandens režimo 
reguliavimas. Atskirais laikotarpiais evapotranspiracija pelkėse viršija kritulių kiekį ir 
sumažina nuotėkį. Vertikalus vandens nuotėkis iš pelkių link pamatinių uolienų yra 
labai mažas, tad durpių kaupimasis žemesnėse kaptažo baseino vietose ilgainiui gali 
lemti regioninį gruntinio vandens lygio pakilimą. 

 
Vis dėlto tiek oro, tiek dirvožemio tiek vandens lygio būklė priklauso nuo daugelio 

veiksnių. Norint įvertinti, kiek prie šių procesų prisideda pelkės, reikėtų atlikti 
nuoseklius stebėjimus ir matavimus. Neturint reikiamų duomenų, neįmanoma 
apskaičiuoti, kokia yra šių reguliacinių procesų vertė.  

                                                 
33 Aplinkos apsaugos agentūra. 2010. Nemuno UBR priemonių programa. 
34 Šlapžemių įrengimo / atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į 
vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų 
parengimas (2009), Ataskaita, Gamtos paveldo fondas, 1–206. 
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2.3. Paraminės funkcijos 
 
 
2.3.1 Biologinės įvairovės išsaugojimas 

 
Pasauliniu mastu Azijos tropiniai pelkiniai miškai yra laikomos didžiausia 

bioįvairove pasižyminčiomis gėlavandenėmis ekosistemomis. Itin svarbų vaidmenį 
bioįvairovei pelkės atlieka ir tankiai apgyvendintame bei sukultūrintame kraštovaizdyje, 
koks yra didžiojoje Europos dalyje, o taip pat ir Lietuvoje. Čia pelkės yra tarsi gamtos 
salos, svarbios ne tik specializuotų pelkinių, bet ir daugelio kitų rūšių išlikimui. 

 
Lietuvos pelkių ekosistemos nepasižymi didele biologine įvairove35. Šiandien 

Lietuvoje išlikę tik fragmentiškos pelkių ekosistemos ir joms būdingos buveinės, dėl ko 
labai sumažėja atskirų pelkinių rūšių populiacijų gyvybingumas. Iš šiai dienai pelkinėse 
buveinėse egzistuojančių inventorizuotų rūšių sąrašo ir populiacijų gausumo bei 
paplitimo kol kas sunku prognozuoti ekosistemų būklės pokyčius netolimoje ateityje.  

 
Šioje ataskaitoje nėra pateikiamas pelkių biologinės įvairovės įvertinimas pinigine 

išraiška. Pasaulyje atlikta tik keletas pelkių biologinės įvairovės ekonominio vertinimo 
studijų, tačiau jose naudojamos metodikos nepritaikomos Lietuvoje (pvz. tropinių 
ekosistemų biologinės įvairovės vertinimas pagal farmacijos kompanijų investicijas į 
aukštos biologinės įvairovės sklypus).  

 
2.3.1.1 Pelkių augmenija  

 
1997 m. paskelbtame Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų plane teigiama, kad 

Lietuvos pelkėse inventorizuotos 264 augalų rūšys. Pelkių ekosistemose aptinkama 
ribinių rūšių, pvz. avietė tekšė (Rubus chamaemorus), pelkinė uolaskėlė (Saxiphraga 
hirculus) bei bendrijų – liūniniai viksvynai (Caricetum heleonastes), švyliniai 
kūlingynai (Eriophoro – Trichophoretum caespitosae), sotvariniai karklynai (Myrico-
Salicetum auritae), pelkiniai mėlitynai (Seslerietum uliginosae). Kalkingų žemapelkių 
bendrijose pietryčių Lietuvoje auga dvilapio purvuolio (Liparis loeselii), pelkinės 
laksvos (Hammarbya paludosa) populiacijos. Vakarų Lietuvos aukštapelkėse auga 
pajūrinis sotvaras (Myrica galae) ir kupstinė kūlingė (Trichophorum caespitosum). 

 
Lietuvos pelkėse išliko poledynmečio reliktinių rūšių: beržas keružis (Betula nana), 

daugiametis patvenis (Swertia perennis), raistinė viksva (Carex paupercula), liūninė 
viksva (Carex heleonastes).  

 
Lietuvos pelkių ekosistemose išskiriamos trys pelkinių augalų rūšių ekologinės 

grupės:  
  rūšys, visame areale augančios tik pelkėse pvz. lieknasis švylis (Eriophorum 

gracile), laibašaknė viksva (Carex chordorhiza), paprastoji spanguolė 
(Oxycoccus palustris);  

                                                 
35 Skyrius apie biologinę įvairovę parengtas pagal šiuos literatūros šaltinius: P. Mierauskas, A. Pranaitis, 
S. Sinkevičius ir J. Taminskas. 2005. Pelkių ekosistemos raida, įvairovė, reikšmė, apsauga; S. 
Sinkevičius. 2001. Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje. Vilniaus universitetas. Vilnius. 
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 rūšys, toje pačioje klimatinėje juostoje augančios tiek pelkėse/ durpžemyje, 
tiek mineraliniame grunte, pvz. paprastoji pušis (Pinus sylvestris), šilinis 
viržis (Culluna vulgaris), paprastoji šilsamanė (Pleurozium schreberi);   rūšys, priklausomai nuo klimatinės juostos augančios arba pelkėje, arba 
mineraliniam grunte, pvz. beržas keružis (Betula nana), pelkinis gailis 
(Ledum palustre), siauralapė balžuva (Andromeda polifolia).  

 
Lietuvos durpynuose aptinkama 11 tipų Europinės svarbos buveinių36:   aktyviosios aukštapelkės;  degradavusios aukštapelkės;  tarpinės pelkės ir liūnai;  plikų durpių saidrynai;  nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės;  žemapelkės su šakotąja ratainyte;  šaltiniai su besiformuojančiais tufais;  šarmingos žemapelkės;  Pelkėti lapuočių miškai;  Pelkiniai miškai;  Melvenynai. 

 
2.3.1.2 Pelkių gyvūnija  

 
Lietuvos pelkėse išliko tundrinių paukščių – poledynmečio reliktų. Šiaurės rytų 

Lietuvos aukštapelkėse ir jų prieigose laikosi baltieji tetervinai – žvyrės (Lagopus 
lagopus), aukštapelkių plynėse peri dirviniai sėjikai (Pluvialis apricaria). Pelkėse ir 
šlapynėse peri 19 paukščių rūšių įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. Iš jų paminėtinos: 
meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola), baltasis tetervinas (Lagopus lagopus), 
dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria), pievinė lingė (Circus pygargus), didysis baublys 
(Botaurus stellaris), tikutis (Tringa glareaola), švygžda (Porzana porzana), plėšrioji 
medšarkė (Lanius excubitor), stulgys (Gallinago media) ir kt. Lietuvos pelkėse 
gyvenančios paukščių rūšys priskiriamos kelioms ekologinėms grupėms:  

  Lietuvoje tik aukštapelkių buveinėse perinčios rūšys (dirvinis sėjikas, tikutis, 
žvyrė, iš dalies plėšrioji medšarkė);  Rūšys, aptinkamos perinčios įvairaus tipo pelkių ir šlapynių buveinėse (pvz. 
gervė, pempė, perkūno oželis, slanka, griciukas, didysis baublys ir kt.);  Rūšys, gyvenančios platesnėje erdvėje, bet pasirenkančios pelkes kaip 
mažiausiai žmonių trikdomas teritorijas (pvz. sketsakalis, žuvininkas, 
juodkaklis naras, kurtinys, vapsvaėdis, juodasis gandras, baltnugaris genys, 
didysis apuokas ir kt.);  Rūšys, kurių biotopai kitokie, bet jos gali apsigyventi ir aukštapelkėse ir 
sudaryti konkurenciją aborigeninėms rūšims (pvz. pempė, raudonkojis 
tulikas, kuoduotoji ir didžioji antys, čiurlys, kranklys, dirvinis vieversys, 
didysis genys ir kt.) 

 
Didžioji pelkėse gyvenančių gyvūnų dalis tenka bestuburiams, kurie sugebėjo 

užimti labai siauras iš dalies persidengiančias ekologines nišas. Pelkėse gyvena tik joms 
būdingi šiauriniai reliktiniai vabzdžiai pvz. pelkinis satyras (Oeneis jutta), juodmargis 
                                                 
36 Pagal ES Buveinių direktyvą 92/43/EEC 
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pelkinukas (Semiothisa carbonaria), palinis gelsvys (Colias palaerno), gelsvasis 
pelkiasprindis (Aspilates gilvaria), spalvotasis pelkiasprindis (Chariaspilates 
formosaria). Dėl pelkių sausinimo ir plataus mato melioracijos daugelis šių vabzdžių 
rūšių tapo retos.  

 
Pelkėse aptinkamos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos vabzdžių rūšys: didysis 

plūdvoris (Dolometes plantarius), palinis žvitriažygis (Agonum ericeti L.), žalvarinis 
puošniažygis (Carabus nitans L.), pelkinis satyras (Oeneis jutta), šiaurinis perlinukas 
(Clossiana frigga), pilkažalis žvilgūnas (Plusia zosimi), tamsioji šaškytė (Melitaea 
diamina), auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia), šiaurinis auksinukas (Lycaena hele), 
rudmargė hesperija (Carterocephalus palaemon), juodmargis perlinukas (Semiothisa 
carbonaria), gelsvasis pelkiasprindis (Aspilates gilvaria), kraujalakinis melsvys 
(Maculinea teleius), rudakis satyriukas (Coenonympha hero), didysis auksinukas 
(Lycaena dispar), spalvotasis pelkiasprindis (Chariaspilates formosaria), didysis 
karališkais laumžirgis (Anax imperior), mažasis karališkasis laumžirgis (Anax 
perthenope). 

 
Pelkiniuose ežerėliuose gyvena į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktos žuvys – vijūnai 

(Misgurnus fosilis). 
 
Daugelio Lietuvoje gyvenančių varliagyvių ir roplių rūšių gyvavimas susijęs su 

pelkių ekosistemomis – nerštavietės, tolimesnio palikuonių vystymosi, žiemojimo vieta. 
Lietuvos pelkėse gyvena ir veisiasi reti ropliai: į Lietuvos raudonąją knygą ir Europos 
Sąjungos Buveinių direktyvos 92/43/EEC sąrašą įtrauktas balinis vėžlys (Emys 
orbicularis) ir Lietuvoje apyretė paprastoji angis (Vipera berus). 

 
Tipinių pelkių ekosistemose žinduolių rūšių įvairovė nėra labai įvairi ir gausi. 

Žinduolių rūšinė įvairovė įvairių tipų pelkių buveinėse pasiskirsčiusi labai netolygiai ir 
heterogeniškai. Paminėtini keli žinduolių laikino prieraišumo atvejai: 

  Pelkių buveinės metų bėgyje naudojamos kaip laikinos mitybinės teritorijos 
(pvz. vandeniniai pelėnai, bebrai, ondatros, baltieji ir pilkieji kiškiai, 
briedžiai, stirnos, elniai, lapės mangutai, kiaunės);  Pelkių buveinės naudojamos nuolat ir (ar) sezoniškai veisimuisi, dienojimui, 
slapstymuisi nuo grobuonių, per didelės antropogeninės apkrovos (pvz. 
baltieji kiškiai, briedžiai, elniai, mangutai, šernai, vilkai);  Pelkių buveinės naudojamos kaip sezoninio įmigravimo ir gyvenimo 
biotopai (pvz. į žemapelkių nendrynus rudeniop migruoja dauguma pelinių 
graužikų ir juos medžiojantys kiaunės, mangutai, lapės ir kt.). 

 
Pelkės ir šlapynės yra svarbios daugelio paukščių ir žinduolių rūšių mitybos ir 

poilsio teritorijos. Pelkės, atlikdamos faunos slėptuvių funkciją, yra svarbios jų 
populiacijų išlikimui.  

 
Dėl metodikos ir vertinimo pavyzdžių trūkumo šiai dienai nėra galimybių 

įvertinti nepažeistų pelkių biologinės įvairovės ekonominės vertės. Palyginimui 
biologinės įvairovės Lietuvos miškuose metinės naudos bendroji ekonominė vertė 
prilyginama 31 mln. Lt37 arba 14,6 Lt/ha. 
 
 
                                                 
37 S. Mizaras. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. 2006. Miškininkystė Nr. 2 (60). 
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2.4.  Informacinės-kultūrinės funkcijos 
 
 
2.4.1 Rekreacinė funkcija 
 

Natūralių pelkių rekreacinė funkcija nėra rinkos objektas, tai yra šis funkcijos 
teikiama nauda nėra parduodama ir neturi rinkos kainos. Vertindami natūralių pelkių 
rekreacinę funkciją naudojome kelionės sąnaudų metodą. Taikant šį metodą vartotojo 
nauda nustatoma pagal realiai jo patirtas kelionės išlaidas. Pelkių rekreacinės funkcijos 
įvertinimui naudota informacija apie pelkėse įrengtus pažintinius takus ir jais 
besinaudojančių lankytojų skaičių (10 lentelė). Tiksli lankytojų apskaita yra vykdoma 
tik keliose saugomose teritorijose, tad realūs lankytojų skaičiai gali būti didesni. 

 
10 lentelė. Pelkėse įrengti takai ir lankytojų skaičius 2009 m. 

Saugoma teritorija Bendras takų ilgis 
saugomoje 

teritorijoje, km 
Iš jų takai 

pelkėse, km 
Vidutinis 

apsilankiusiųjų 
skaičius per metus 

(takuose, 
esančiuose tik 
pelkėse), vnt. 

Vieno 
apsilankymo 

vidutinė trukmė 
(takuose, 

esančiuose tik 
pelkėse), min. 

Asvejos RP 2,8 0,7 500 30 
Aukštadvario RP 1,8 0,3 500 60 
Biržų RP 5,73 0,5 300 45 
Čepkelių Rz 1,5 1,5 2000 60 
Dzūkijos 
nacionalinis parkas 20,7 0,1 5000 15 
Kamanų Rz 1,8 1,25 2051 120 
Kurtuvėnų RP 0,15 0,15 1500 15 
Nemuno deltos RP 6,23 0,87 250 60 
Nemuno kilpų RP 15 0,3 5000 10 
Pagramančio RP 5,2 1,6 16.452 80 
Sartų RP 4,04 0,64 250 25 
Viešvilės Rz 1,8 0,25 400 90 
Varnių RP 18,65 5,95 takas bus baigtas įrengti 2010 m.  
Žemaitijos NP 11,5 0,09 nėra duomenų 
Iš viso: 96,9 14,2 34.203  

Duomenų šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos 2010.  
Nėra tikslių duomenų apie atstumą, kurį nukeliauja lankytojai, norėdami aplankyti 

pelkėse įrengtus pažintinius takus, nėra žinomas, todėl taikome prielaidą, kad šis 
atstumas yra toks pat kaip ir vidutinis atvykimo atstumas poilsiaujant miškuose, t. y. 28 
km38. Skaičiavimams taikyta prielaida, kad kelionių skaičius lygus apsilankiusiųjų 
skaičiui. 

 
Šios ataskaitos rengimo metu (2010 m. birželio mėn.) vidutinė 1 km kelionės kaina 

lengvuoju automobiliu buvo 0,3739 Lt, tad vidutinė vieno lankytojo apsilankymo pelkėje 
kaina sudarė 10,38 Lt. Poilsiavimo Lietuvos pelkėse vidutinė metinė ekonominė vertė 
sudaro apie 355 tūkst. litų.  

                                                 
38 S. Mizaras. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. 2006. Miškininkystė Nr. 2 (60). 
39 Skaičiavimams naudoti duomenys: bazinė kuro sunaudojimo norma – 8,85 l/100 km (kai variklio tūris 
1,8 l), vidutinė kuro (A95 markės benzinas) kaina – 4,19 Lt/l. 
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Tikslesniam rekreacinės pelkių funkcijos įvertinimui reikėtų patikslinti vidutinį 
atstumą, kurį nukeliauja lankytojas, norėdamas aplankyti pelkes, atliekant nacionalinių 
ir regioninių parkų lankytojų apklausą.  
 
 
2.4.2 Egzistencinė vertė 

 
Vertės, kurių tiesiogiai išmatuoti neįmanoma, o tiek pati jų svarba, tiek šios svarbos 

suvokimas yra subjektyvūs dalykai, dažniausiai vertinamos taikant sąlyginio vertinimo 
metodus (atliekant gyventojų apklausą, kurios metu klausiama, kiek gyventojai sutiktų 
sumokėti už aplinkos būklės pagerėjimą). 

 
Lietuvoje pelkių ekosistemos vertinimas buvo atliktas tik vieną kartą – 1998-2000 

metais40. Jo metu vykdyta tiesioginė gyventojų apklausa, interviu bei grupės diskusija, 
analizuojant gyventojų požiūrį į šlapynių41 svarbą. Minėtoje studijoje pirmiausia buvo 
siekiama sužinoti, ar respondentai apskritai sutiktų mokėti už pelkių ekosistemų 
išsaugojimą, bet ne tai, kokia ta suma turėtų būti.  

 
Respondentai pagal svarbą šlapynėms skyrė tik aštuntą vietą tarp devynių pasiūlytų 

vertinti ekosistemų. Labiausiai jie vertino miškus, upes ir ežerus. Vis dėlto į klausimą, 
ar svarbu išsaugoti šlapynių ekosistemą, 83 proc. respondentų atsakė teigiamai. Grupių 
diskusijų, bei interviu metu, dalyviai pirmiausia pabrėždavo, kad tą svarbu padaryti 
siekiant išlaikyti ekologinį balansą, nepriklausomai nuo to, ar žmonės gauna iš to 
tiesioginę naudą, ar ne. Respondentams svarbiausia atrodė išsaugoti šlapynes, kurios yra 
svarbios biologinės įvairovės palaikymui. Šioms šlapynėms prioritetą teikė 41 proc. 
respondentų. 31 proc. svarbiausia atrodė išsaugoti šlapynes, kurios kontroliuoja vandens 
kiekį bei kokybę; o 22 proc. - šlapynes, kurios yra tinkamos rekreacijai. 

 
44 proc. respondentų atsakė, kad jie sutiktų mokėti už jų pasirinkto tipo šlapynės 

išsaugojimą, o 46 proc., kad tai ne privačių asmenų pareiga. Iš tų, kurie teigė 
sutiksiantys mokėti, 40 proc. pasirinko mokestį iki 5 Lt, o 44 proc. – nuo 5 iki 10 Lt (to 
meto kainomis), 10-20 Lt rinkosi 11 procentų sutikusiųjų mokėti. Daugiausia 
respondentų teigė sutiksiantys mokėti pirmiausia dėl to, kad norėtų išsaugoti šlapynių 
ekosistemas būsimoms kartoms (56%). Tai ir yra egzistencinė vertė. 41 % vertino 
biologinės rūšių įvairovės išsaugojimo funkciją, o 36% respondentų - tiesioginę rinką 
turinčias pelkių funkcijas (uogos, grybai, medžioklės plotai, rekreacija ir pan.).  

 
Minėtos šlapynių vertinimo studijos rezultatus galima lyginti su vieno iš paskutinių 

Lietuvoje atliktų vandens ekosistemų ekonominio vertinimo rezultatais. Šio vertinimo 
metu buvo analizuojama, kaip gyventojai vertina Neries upės kokybę ir kiek sutiktų 
mokėti už jos pagerinimą42. Svarbu pažymėti, kad tie, kurie lankydavosi prie vandens 
telkinių, buvo linkę mokėti gerokai daugiau, nei tie, kurie nesilankė. Taip pat labiau 
linkę mokėti buvo mėgstantys stebėti paukščius prie vandens telkinių ir kurių pajamos 
buvo didesnės. Be to, analizuojant respondentų charakteristikas galima buvo daryti 
išvadą, kad gyventojai labiau linkę vertinti vandens kokybę ar net aplinkos kokybę 
apskritai, o ne konkrečių upių kokybę (sprendžiant iš to, kad panašios sumos buvo 

                                                 
40 Latsanovsky d., Vyčius J.. 2002. Lietuvos šlapynių išlikimo ir apsaugos tyrimas. Vandens ūkio 
inžinerija.  
41 Platesnė sąvoka nei pelkės. 
42 R. Ščeponavičiūtė, I. Oskolokaitė, D. Semėnienė. 2010. Neris case study report. 
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nurodomos tarp tų, kurie dažnai lankėsi prie vertinamo objekto ir kurie dažnai lankėsi 
gamtoje apskritai (bet nebūtinai prie vertinamo objekto)).  

 
Kadangi tokie vertinimai išlieka gana subjektyvūs, jų metu gautais įverčiais (bet ne 

kokybiniais rezultatais) reikėtų remtis gana atsargiai. Dėl to, skaičiuojant pelkių 
egzistencinę vertę, daroma prielaida, kad už pelkių ekosistemos išsaugojimą, šiuo metu 
Lietuvoje sutiktų mokėti 40% gyventojų po 5 Lt per metus. Skaičiavimai atliekami 
pagal šią formulę: 

 
Ve = Gsk × De × Sp  

kur: 
Ve – egzistencijos vertė, Lt 
Gsk– Lietuvos gyventojų skaičius (2010 07 – 3292 tūkst.) 
De – gyventojų dalis, sutinkanti mokėti už pelkių išsaugojimą (40 %). 
Sp – suma, kurią sutiktų mokėti vienas gyventojas, Lt per metus (5 Lt).  
 
Egzistencinė pelkių vertė preliminariai vertinama apie 6584 tūkst. Lt per metus. 

Tačiau svarbu pabrėžti, kad patikrinti, ar sąlyginio vertinimo metodu gauta vertė iš 
tiesų atspindi tikrąją vertę yra sudėtinga.   
2.5. Nepažeistų pelkių funkcijų vertinimo apibendrinimas 
 

Preliminari nepažeistų pelkių vidutinė ekonominė vertė gali sudaryti ne mažiau kaip 
70,5 mln. Lt arba 364 Lt/ha per metus (skaičiuojant atvirų ir mišku apaugusių pelkių 
plotui). Norime atkreipti dėmesį, kad piniginiai įverčiai pateikiami ne visoms natūralių 
pelkių funkcijoms. Pinigine išraiška nebuvo vertinama paraminė funkcija – biologinės 
įvairovės išsaugojimas. 

 
Pelkių produkcinių funkcijų vidutinė metinė ekonominė vertė sudaro apie 17,98 

mln. Lt arba 25,5 %, nuo studijoje nagrinėtų nepažeistų pelkių funkcijų įvertinimo. 
Bendra nepažeistų pelkių produkcinių funkcijų metinė ekonominė sudaro apie 17,98 
mln. Lt, didžioji dalis tenka medienos prieaugiui šlapiuose pelkinių augaviečių 
miškuose (14,95 mln. Lt) (11 lentelė). Naudingų iškasenų susidarymo metinę 
ekonominę vertę (1,14 mln. Lt) reikėtų interpretuoti atsargiai, kadangi naudojant šiuos 
išteklius būtų prarandamos visos kitos nepažeistų pelkių funkcijos.  

 
Nepažeistų pelkių reguliacinių funkcijų vidutinė metinė ekonominė vertė sudaro 

apie 45,6 mln. Lt arba 64,7 %, nuo studijoje nagrinėtų nepažeistų pelkių funkcijų 
įvertinimo. Reguliacinės funkcijos dažnai persikloja ir papildo viena kitą. Nors 
mokslinėje literatūroje pelkių reguliacinių funkcijų svarba diskutuojama jau seniai, 
trūksta šių funkcijų vertinimo pavyzdžių ir metodikų. Reguliacinės funkcijos 
dažniausiai neturi rinkos, o svarba suvokiama tik jas praradus. Pastaraisiais metais vis 
plačiau kalbama apie pelkių vaidmenį globalinės klimato kaitos procesuose (reguliacinė 
funkcija). Pelkėse per metus asimiliuojama apie 767,7 tūkstančius tonų CO2 (iš jų 77 % 
asimiliuojama šlapių pelkinių miškų biomasėje, 23 % susidarančiose durpėse). 
Nepažeistų pelkių atliekamo globalinio klimato reguliavimo (CO2 asimiliacija) metinė 
ekonominė vertė gali sudaryti 39,8 mln. Lt (11 lentelė). Pelkių atliekama vandens 
kokybės reguliavimo funkcijos metinė ekonominė nauda (pasklidosios taršos 
sulaikymas) įvertinta 5,8 mln. Lt.  
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Nepažeistų pelkių informacinių-kultūrinių funkcijų vidutinė metinė ekonominė vertė 
sudaro apie 6,9 mln. Lt arba 9,8 %, nuo studijoje nagrinėtų nepažeistų pelkių funkcijų 
įvertinimo. Rekreacijos nepažeistose pelkėse teikiama nauda vertinama 0,36 mln. Lt per 
metus, egzistencinė pelkių funkcija vertinama apie 6,6 mln. Lt. 
 
11 lentelė. Nepažeistų pelkių funkcijų ekonominio vertinimo santrauka. 
 Vidutinė 

metinė 
ekonominė 
vertė, Lt 

Vidutinės 
metinės 
ekonominės 
vertės dalis, % 

Vidutinė metinė 
ekonominė 
vertė, Lt/ha 

Funkcija 

Mediena 14.954.653 21,2% 77,2 Produkcinė 
Naudingi augalai 968.083 1,4% 5,0 
Medžiojamieji žvėrys 915.342 1,3% 4,7 
Naudingųjų iškasenų 
susidarymas 1.139.941 1,6% 5,9 
Globalinio klimato 
reguliavimas (CO2 akumuliacija) 39.762.925 56,4% 205,4 

Reguliacinė 

Vandens kokybės reguliavimas 5.838.677 8,3% 30,2 
Rekreacinė funkcija 355.124 0,5% 1,8 Informacinė 

kultūrinė Egzistencinė funkcija 6.584.000 9,3% 34,0 
Produkcinės funkcijos iš viso 17.978.019 25,5% 92,9  
Reguliacinės funkcijos iš viso 45.601.602 64,7% 235,6  
Informacinės – kultūrinės 
funkcijos iš viso 6.939.124 9,8% 35,8 

 
Iš viso 70.518.744  100% 364,3  
Pastabos:  1. Lentelėje nurodytos tik tos funkcijos, kurių ekonominė vertė apskaičiuota pinigine 

išraiška. Kitų funkcijų aprašymas pateikiamas 2.1-2.3 skyriuose. 
 2. Vidutinė metinė ekonominė vertė Lt/ ha apskaičiuota dalinant vidutinę metinę ekonominę 

vertę iš viso nepažeistų pelkių ploto (193592 ha). Medienos prieaugio vidutinė metinė vertė 
mišku apaugusiose pelkėse sudaro 113 Lt/ha.   

Nepažeistų pelkių funkcijų vertinimas paremtas prielaidomis, skaičiavimuose 
naudoti koeficientai pasižymi didele sezonine ir erdvine variacija (pvz. durpių 
susidarymas, CO2 asimiliacija, vandens kokybės reguliavimas). Nepažeistų pelkių 
funkcijų vertinimo rezultatus reikėtų interpretuoti atsargiai.  
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3. PAŽEISTŲ DURPYNŲ EKONOMINIS VERTINIMAS 

 
Nusausinus pelkes padidėja miškų produktyvumas, sudaromos sąlygos kasti durpes, 

o drenuotas žemes naudoti žemės ūkiui. Nežinant natūralių pelkių funkcijų vertės, bei 
aplinkai daromos žalos mastų, šios galimybės atrodo pakankamai racionalios ir 
ekonomiškai pagrįstos. Šio skyriaus tikslas yra įvertinti sausinimo ir durpynų 
eksploatavimo žalą aplinkai, bei naudą, gaunamą eksploatuojant nusausintus durpynus.  

Siekiant geriau išnaudoti natūralius resursus, Lietuvoje buvo nusausinta arba dėl 
sausinimo pažeista apie 70% pelkių ( 1 lentelė). Šioje ataskaitoje pažeistomis pelkėmis 
laikomi nusausinti durpynai, kuriuose dėl hidrologinio režimo pažeidimų nesiformuoja 
durpės – iš viso 452453 ha teritorija ( 1 lentelė). Pažeistoms pelkėms priskiriama:  Žemės ūkiui naudojami durpynai – 235 423 ha;  Dalinai pažeistos pelkės (pažeistas natūralus hidrologinis režimas) – 

32018 ha;  Nusausinti miškai, augantys ant durpinių dirvožemių – 148 037 ha;  Durpių gavybai priskirtos/ paveiktos teritorijos – 36 976 ha 
 
Pažeistų durpynų atveju atsiranda aplinkos kaštai – papildomos sąnaudos, kurios 

nėra įskaičiuojamos į ekonominio sektoriaus gamybos sąnaudas ir nėra 
kompensuojamos. Šie kaštai gula ant visuomenės pečių (pvz. gaisrų gesinimas) arba 
paliekami ateities kartoms (pvz. klimato kaitos padariniai).  

 
Siekiant sužinoti, ar šie kaštai yra ekonomiškai pagrįsti, svarbu atsižvelgti ir į 

ekonominę naudą, gaunamą naudojant nusausintus durpynus. Studijoje pateikiama 
ekonominių rodiklių apžvalga tipiniais nusausintų durpynų panaudojimo atvejais 
(žemės ūkis, miškininkystė, durpių gavyba). 

 
3.1. Aplinkos kaštai 
 

Šiame skyriuje vertinama žala, kuri daroma gamtai dėl durpynų sausinimo ir 
nusausintų durpynų naudojimo. Šios studijos apimtyje buvo įvertintos šios pagrindinės 
žalos grupės:   Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas;  Gaisrai;  Augmenijos sunaikinimas durpių kasybos plotuose;  Vandens tarša. 

 
Vertinant aplinkos kaštus buvo atsižvelgiama į tai, kad ekonominėje veikloje 

naudojami durpynai jau yra nusausinti, todėl vertinime neatsispindi sausinimo metu 
prarandama nepažeistų pelkių ekonominė vertė, kuri papildomai gali sudaryti apie 364 
Lt/ha43.  

 
Dėl mažo duomenų patikimumo ir neišspręstų metodinių klausimų aplinkos kaštų 

vertinimo rezultatus reikėtų interpretuoti atsargiai. 
                                                 
43 Nepažeistų pelkių naudos vertinimas pateikiamas 2 skyriuje „Nepažeistų pelkių funkcijų ekonominis 
vertinimas“. 
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3.1.1 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas  
 

Aplinkos kaštai dėl anglies dvideginio išsiskyrimo ir poveikio globalinio klimato 
kaitai atsiranda pažeidus natūralių pelkių hidrologinį režimą (nusausinus pelkes). 
Deguonies poveikyje durpės oksiduojasi ir skaidosi, ir pelkė iš atmosferinio anglies 
surišėjo (angl. carbon sink) tampa šiltnamio dujų taršos šaltiniu (angl. carbon source).  

 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizacija atliekama pagal Jungtinių tautų 

konvencijos dėl klimato kaitos metodikas (2006 IPCC Guidelines). Nacionalinėse 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ataskaitose teikiami duomenys apie CO2 emisijas dėl durpių deginimo energijos ir šilumos gamybai. Kita inventoriaus ataskaitos 
dalis apima CO2 sugėrimą ir jo pasikeitimus dėl žemėnaudos ir miško plotų pasikeitimų 
(LULUCF angl. Land-Use, Land-Use Change and Forestry).  

 
Nacionalinėse šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ataskaitose turi būti 

pateikiami duomenys apie šiltnamio dujų emisijas tiek su, tiek ir be LULUCF 
(žemėnauda, žemėnaudos pasikeitimai ir miškininkystė angl. Land-Use, Land-Use 
Change and Forestry), tačiau išmetimų mažinimas pagal Kioto protokolą skaičiuojamas 
be LULUCF. 2006 IPCC rekomendacijos dėl CO2 emisijų ir sugėrimo iš durpynų yra 
labai ribotos. 2009 metais Wetlands international parengė šiltnamio dujų emisijos 
koeficientų iš durpinių dirvožemių apžvalgą44, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl 
IPCC emisijos koeficientų papildymo. Tikėtina, kad panašūs papildymai atsiras ir IPCC 
rekomendacijose. 

 
Šiltnamio dujų išmetimai ir anglies dvideginio surišimas, susiję su miškininkystės, 

žemdirbystės praktikų pasikeitimu, turinčių poveikį CO2 balansui, gali būti įtraukti į 
apskaitą. Įtraukus tam tikrą veiklą į Kioto apskaitą, apie ją turi būti sistemingai 
atsiskaitoma, net jei CO2 sugėrėjas (angl. carbon sink) tapo emisijų šaltiniu (angl. 
carbon source). 

 
Lietuvoje nebuvo tyrimų, kurie įvertintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, N2O, CH4) išsiskyrimo dėl durpių degradacijos nusausintose pelkėse (durpynuose) 

koeficientus. Reiktų atkreipti dėmesį, kad ir kitose šalyse atliktų studijų, vertinančių 
šiltnamio dujų emisijas iš skirtingoms veikloms naudojamų nusausintų durpynų nėra 
daug, o jų rezultatai rodo nemažą emisijos koeficientų variaciją. Aplinkos kaštų 
vertinimui naudoti vidutiniai koeficientai, pateikiami Wetlands International studijoje 
(12 lentelė). 

                                                 
44 J. Couwenberg 2009, Emission factors for managed peat soils, an analysis of IPCC default values. 
Wetlands international. 
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12 lentelė. Šiltnamio dujų emisijų iš nusausintų durpynų koeficientai borealinei 

klimatinei zonai. 
Žemėnauda CO2-C t/ha per metus N2O-N kg/ha per metus CO2 ekvivalentas t/ha 

per metus 
Ariama žemė 6,8 

(2,1–11,2) 
6,8 

(−0,8–37,0) 
28,1 

(7,3 – 58,3) 
Pievos 2,6 

(−0,7–7,5) 
6,8 

(−0,8–37,0) 
12,7 

(-2,9 – 44,7) 
Miškai, augantys ant 
nusausintų durpinių 
dirvožemių 

2,9 
(1,9-4,3) 

Nėra duomenų 10,7 
(6,9-15,6) 

Durpynai  6,8 
(4,6–9,1) 

2,1 
(2,0–2,2) 

25,9 
(17,8 – 34,3) 

Pastabos: 
1. Skliausteliuose pateikiamas koeficientų intervalas 
2. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos koeficientai ariamai žemei, pievoms ir 
durpynams parengti pagal J. Couwenberg 2009, Emission factors for managed peat soils, 
an analysis of IPCC default values. Wetlands international. 
3. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos koeficientai miškams parengti pagal 
Lapveteläinen T., Regina K., Perälä P. 2007. Peat-based emissions in Finland‘s 
greenhouse gas inventory. Boreal Environment Research 12:255-236. 
4. Emisijų koeficientai perskaičiuoti į CO2 ekvivalentą naudojant šiuos koeficientus: CO2-C perskaičiavimui į CO2 ekvivalentą - 3,67, N2O-N perskaičiavimui į N2O – 1,57 ir N2O 
perskaičiavimui į CO2 ekvivalentą – 296.  

Atliekant skaičiavimus naudota vidutinė emisijos koeficiento vertė. 
 
Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš pažeistų durpynų skaičiavimams 

naudota apyvartinio taršos leidimo išmesti vieną toną CO2 ekvivalento kaina. 2010 m. 
gegužės mėn. ši kaina buvo 15 € (arba 51,79 Lt)45. 

 
3.1.1.1 Šiltnamio dujų išsiskyrimas iš žemės ūkiui naudojamų nusausintų durpynų 

 
Šiltnamio dujų išsiskyrimo intensyvumas (kg CO2 ekvivalento iš ha per metus) 

priklauso nuo žemės ūkio veiklos – kuo labiau ardomas ir aeruojamas viršutinis 
dirvožemio sluoksnis (pvz. ariant), tuo daugiau išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų. Nusausintuose durpynuose auginant pievas ir daugiametes žoles iš ploto vieneto 
išsiskiria maždaug 60 % mažiau šiltnamio dujų nei iš ariamo durpyno. 

 
Durpynus paverčiant pievomis vandens lygis pažeminamas 0,4–0,8 m, o ariamai 

žemei įrengti vandens lygis turi būti nuleidžiamas 1–1,2 m žemiau žemės paviršiaus46. 
Nusausintų durpynų įtaka šiltnamio dujų balansui yra gana reikšminga. Švedijoje CO2 emisijos iš žemės ūkiui naudojamų nusausintų durpynų sudaro apie 10 % šalies CO2 balanso. Žemės ūkiui naudojamuose durpynuose (Estijoje) durpių praradimai dėl 
mineralizacijos vertinami 10–15 t ha-1 sausos organinės medžiagos per metus. Tai 
daugiau nei 400 kartų viršija durpių akumuliacijos natūralioje pelkėje greitį. CO2 ir N2O 
emisijos iš apleistų žemės ūkiui naudotų durpynų nemažėja nustojus juos naudoti 

                                                 
45 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo informacija. 
46 Skyrelis parengtas pagal R. Oleszczuk, K. Regina, L. Szajdak, H. Höper, V. Maryganova. 2008. 
Impacts of Agricultural Utilization of Peat Soils on the Greenhouse Gas Balance. Peatlands and climate 
change. International Peat Society. Ir K. Minkkinen, K. A. Byrne, C. Trettin. 2008. Climate Change of 
Peatland Forestry. Peatlands and climate change. International Peat Society. 
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žemdirbystei. N2O emisijos gali būti reikšmingos netgi praėjus 20–30 metų po durpingo 
dirvožemio naudojimo žemės ūkio veiklai nutraukimo. 

 
Metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo iš žemės 

ūkiui naudojamų nusausintų durpynų apskaičiuojami dauginant atitinkamai veiklai 
naudojamos žemės plotą ( 1 lentelė) iš šiltnamio dujų emisijos koeficiento (12 lentelė). 
Tikslių duomenų apie durpynų naudojimą žemės ūkio veiklai Lietuvoje nėra, todėl šios 
ataskaitos tikslais laikoma, kad žemės ūkiui naudojama 235423 ha durpynų, iš jų:  ariama žemė – - 11627 ha;  pievos ganyklos, sodai – 182162 ha;  apleista žemė (pievos krūmynai) – 31787 ha;  pelkės su pažeistu hidrologiniu režimu (teritorijos, paveiktos melioruojant žemes 

žemdirbystės reikmėms) – 9847 ha.  
 
Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš žemės ūkiui naudojamų nusausintų 

durpynų įvertinimo rezultatai pateikiami 13 lentelėje: 
 
13 lentelė. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš žemės ūkiui naudojamų 

nusausintų durpynų įvertinimas. 
Žemėnauda (žemės ūkio 
veiklai naudojami ar dėl jos 
pažeisti durpynai) 

Plotas, ha Emisijos 
koeficientas, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per metus 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu per 
metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Ariama žemė  11.627 28,1 326.729 16.921.278 
Pievos, ganyklos, sodai 182.162 12,7 2.313.456 119.813.890 
Apleista žemė (pievos 
krūmynai)  31.787 

12,7 
403.693 20.907.277 

Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 9.847 

12,7 
125.060 6.476.861 

Iš viso: 235.423  3.168.938 164.119.306  
 
Naudojant nusausintus durpynus žemės ūkio veiklai per metus vidutiniškai 

išsiskiria 3,169 mln. tonų CO2 ekvivalento. Tokį kiekį šiltnamio dujų per metus išmeta 606 tūkstančiai lengvųjų automobilių47. 
 
Vidutiniai metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išsiskyrimo naudojant durpynus naudojimo žemės ūkiui sudaro 164 mln. litų.   
3.1.1.2 Šiltnamio dujų išsiskyrimas iš nusausintuose durpynuose augančių miškų 

 
Nusausintus durpynus naudojant miškininkystei, poveikis šiltnamio dujų išmetimui 

yra mažesnis nei naudojant nusausintus durpynus žemės ūkio veiklai. Principinis 
skirtumas tarp žemės ūkiui ir miškininkystei naudojamų nusausintų durpynų – CO2 akumuliacija sumedėjusios augmenijos biomasėje. Miško atveju durpių degradacijos 
išsiskiriančio CO2 srautus kompensuoja CO2 asimiliacija medienoje.  

 
                                                 
47 Čia ir toliau šiame skyrelyje anglies dvideginio ekvivalentas lengvųjų automobilių skaičiui 
apskaičiuotas naudojant JAV aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje pateikiamą šiltnamio dujų 
ekvivalentų skaičiuoklę: http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html#results  
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Šlapi miškai, augantys žemapelkiniuose durpynuose, sausinami siekiant padidinti 
miško produkciją ir palengvinti miško kirtimą. Nusausinus šlapią mišką dirvožemis 
lieka padengtas daugiamete augmenija, todėl durpių degradacijos intensyvumas yra 
mažesnis nei žemdirbystei naudojamose teritorijose (lyginant to paties ploto teritorijas). 

 
Užsodinus mišką, nusausintuose durpynuose natūrali pelkių augmenija pakeičiama 

sumedėjusia, tačiau dirvos paviršius išlieka pastoviai padengtas augmenija. Augant 
miškui didėja biomasė ir pirminė produkcija, todėl keičiasi ir intensyvėja anglies srautai 
(tiek pirminė produkcija, tiek ir durpių aerobinis skaidymas). Lyginant su natūraliais 
šlapiais miškais, nusausintuose miškuose išsiskiria mažiau CH4, o N2O išmetimai 
derlingose dirvose išauga. Bendras miško sausinimo poveikis šiltnamio dujų balansui 
priklauso nuo dirvožemio tipo, klimato sąlygų ir sausinimo intensyvumo ir gali būti tiek 
teigiamas (CO2 surišėjas) tiek ir neigiamas (CO2 išleidėjas).  

 
Metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo iš 

nusausintuose durpynuose augančių miškų apskaičiuojami dauginant miško plotą ( 1 
lentelė) iš šiltnamio dujų emisijos koeficiento (12 lentelė) ir atimant medžių biomasėje 
akumuliuojamo CO2 kiekį. Lietuvos miškų instituto duomenimis pelkinėse nusausintose 
augavietėse auga 124282 ha miškų. Šios ataskaitos tikslais laikoma, kad 5029 ha šių 
miškų auga durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose. Dirvožemių GIS 
duomenų analizė48 parodė, kad durpynuose augančių miškų plotas yra 28784ha 
didesnis, nei pateikta Lietuvos miškų instituto. Šios ataskaitos tikslais laikoma, kad šie 
28784ha miškų auga ant nusausintų durpynų ( 1 lentelė). 

 
Šios ataskaitos tikslais laikoma, kad miškininkystei naudojama 148037ha nusausintų 

durpynų, iš jų:  Nusausinti pelkiniai miškai (pelkinės nusausintos augavietės) – 119253 ha;  Miškai, augantys ant durpinių dirvožemių (nepriskirti pelkinėms augavietėms) – 
28784 ha. 

 
Papildomai 5029 ha nusausintuose durpynuose augančių miškų šios ataskaitos 

tikslais priskirta durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose (žr. skyrių 
„Šiltnamio dujų išsiskyrimas dėl durpių gavybos“). 

 
Skaičiuojant šiltnamio dujų emisijas iš miškais apaugusių durpynų atimta CO2 akumuliacija miško biomasėje. Anglies dvideginio surišimas nusausintuose durpynuose 

augančių medžių biomasėje nustatomas taikant formulę: 
 
 

ACO2 = 0,5 × ΔMmišk × Smišk x 3,7 
 
čia:  
ACO2 – anglies dvideginio akumuliacija pelkėse augančių medžių biomasėje, t; 
ΔMmišk – nusausintuose durpynuose augančių miškų medynų metinis medienos 

prieaugis, m³. Lietuvos miškų instituto duomenimis nusausintose pelkinėse 
augavietėse augančių medynų vidutinis metinis prieaugis yra 3,19 m³ / ha; 

Smišk – nusausintuose durpynuose augančio miško plotas, ha ( 1 lentelė); 
0,5 – medienos prieaugio perskaičiavimo į anglį koeficientas49 

                                                 
48 Šaltinis: Gamtos paveldo fondas, 2010 
49 Medienos dalis bendroje miško biomasėje, įskaitant šaknis ir šakas – 0,5, vidutinis medienos tankis – 
0,5 t/m³, vidutinis anglies kiekis medienoje – 50 %. 
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3,7 – anglies perskaičiavimo į CO2 ekvivalentą koeficientas (atominiai svoriai C – 
12, O – 16); 

 
Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš nusausintuose durpynuose augančių 

miškų įvertinimo rezultatai pateikiami 14 lentelėje: 
 
14 lentelė. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš nusausintuose 

durpynuose augančių miškų įvertinimas. 
Nusausintuose durpynuose 
augantys miškai 

Plotas, ha Emisijos 
koeficientas, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per 
metus 

Medienoje 
asimiliuojamo 
CO2 kiekis, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per 
metus, t 

Išsiskiriančių 
šiltnamio 
dujų kiekis, t 
CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Nusausinti pelkiniai miškai 
(pelkinės nusausintos 
augavietės) 119.253 10,7 5,9 584.338 30.262.890 
Miškai, augantys ant 
durpinių dirvožemių 
(nepriskirti pelkinėms 
augavietėms) 28.784 10,7 5,9 141.042 7.304.544 
Iš viso: 148.037   725.380 37.567.434  

Duomenų apie šiltnamio dujų emisijas iš nusausintuose dirvožemiuose augančių 
miškų itin mažai, pateikiami prieštaringi tyrimų rezultatai. Pavyzdžiui Suomijoje atliktų 
studijų vertinimu miškų sausinimas, vertinant nacionaliniu mastu, pirmuosius 200 metų 
po nusausinimo atlieka globalinio klimato „šaldymo“ funkciją.  

 
Nusausintus durpynus naudojant miškininkystei per metus vidutiniškai išsiskiria 

725 tūkst.. tonų CO2 ekvivalento (įvertinant CO2 akumuliaciją biomasėje). Tokį kiekį šiltnamio dujų per metus išmeta 139 tūkstančiai lengvųjų automobilių50. 
 
Vidutiniai metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išsiskyrimo naudojant durpynus naudojimo žemės ūkiui sudaro 37,5 mln. litų.   
3.1.1.3 Šiltnamio dujų išsiskyrimas dėl durpių gavybos 

 
Durpių gavyba daro didelį neigiamą poveikį šiltnamio dujų išsiskyrimui. Šiltnamio 

dujos išsiskiria gavybai skirto sklypo paruošimo, gavybos, laikymo ir transportavimo 
metu bei naudojant sklypą pasibaigus gavybai. Iškastos durpės, nepriklausomai nuo to 
ar jos deginamos, ar naudojamos kaip auginimo substratai, degraduoja ir jose surišta 
anglis išsiskiria į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų pavidalu. Nors durpės, 
naudojamos substratuose, skatina augalų augimą, šių trumpos vegetacijos ciklo augalų 
biomasės pasikeitimas yra trumpalaikis ir globalinės klimato kaitos kontekste negali 
kompensuoti šiltnamio dujų išsiskyrimo dėl durpių skilimo. 

 
Kasant durpes nusausinami dideli plotai, nuo kurių pašalinama augmenija. Kaip ir 

žemdirbystės atveju, deguonies poveikyje durpės oksiduojasi ir skaidosi, išskirdamos į 
atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
                                                 
50 Čia ir toliau šiame skyrelyje anglies dvideginio ekvivalentas lengvųjų automobilių skaičiui 
apskaičiuotas naudojant JAV aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje pateikiamą šiltnamio dujų 
ekvivalentų skaičiuoklę: http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html#results  
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išsiskiria ne tik durpių gavybos metu. Kanadoje atlikta durpių gavybos 1990–2000 m. 
gyvavimo ciklo analizė51 rodo, kad didžiausias šiltnamio dujų kiekis išsiskiria skaidantis 
durpėms galutinėje naudojimo grandyje (71 % emisijų). Dujų išsiskyrimui dėl 
žemėnaudos pasikeitimo priskiriama 15 %, iškastų durpių transportavimui priskiriama 
10 %, o pačiam gavybos procesui (įskaitant kuro sunaudojimą durpių gavybai) – 4 % 
šiltnamio dujų emisijų. 
 

Durpių gavybos ir naudojimo metinius aplinkos kaštus dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išsiskyrimo galime apskaičiuoti tik apytiksliai, iš dalies remdamiesi 
aukščiau aprašytos Kanadoje atliktų durpių gyvavimo ciklo analizės studijos rezultatais. 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos durpių gavybos procese įvertintos šiose 
grandyse: 
 

1. Šiltnamio dujų išsiskyrimas dėl aerobinio skaidymosi durpių kasybos 
sklypuose (naudojamuose ir apleistuose) apskaičiuojamas dauginant 
durpynų kasybos sklypų plotą iš šiltnamio dujų emisijos koeficiento.  

2. Vertindami šiltnamio dujų išsiskyrimą dėl aerobinio durpių skaidymosi 
dalinai pažeistose pelkėse – pasausėjusiose teritorijose šalia 
eksploatuojamų. taikėme prielaidą, kad šiose teritorijose žemės paviršius 
yra visus metus padengtas daugiamete augmenija ir aeracija (taigi ir 
durpių skaidymas) yra panaši į pievų ir miškų, augančių ant nusausintų 
durpynų.  

3. Apskaičiuojant aplinkos kaštus dėl šiltnamio dujų emisijų iš 
nusausintuose durpynuose augančių miškų atimta CO2 asimiliacija 
medienos biomasėje (žr. skyrių „Šiltnamio dujų išsiskyrimas iš 
nusausintuose durpynuose augančių miškų“). 

4.  Šiltnamio dujų išsiskyrimo aplinkos kaštai, skaidantis durpėms 
galutinėje naudojimo grandyje, apskaičiuojami pagal formulę: 

 VCO2 = (Dkurui + 0,1× Dž.ūkiui) × 0,59 × 3,7 × KCO2  
kur:  
V CO2 – anglies dvideginio išsiskyrimo skaidantis durpėms aplinkos kaštai; 
Dkurui – vidutiniškai per metus kurui iškasamų durpių kiekis. Kurui skirtų durpių 

gavybos apimtys 1998–2008 m. vidutiniškai sudarė 49,7 tūkst. tonų per 
metus52. Skaičiavimo tikslais laikoma, kad visas kurui skirtose durpėse 
sukauptas anglies kiekis išmetamas į atmosferą tais pačiais metais. 

Dž.ūkiui – vidutiniškai per metus žemės ūkiui ir durpių substratų gamybai iškasamų 
durpių kiekis. Šių durpių gavybos apimtys 1998–2008 m. vidutiniškai 
sudarė 265,8 tūkst. tonų per metus53; 

0,1 – žemės ūkiui ir durpių substratų gamybai skirtų durpių skaidymosi 
koeficientas54; 

0,59 – anglies kiekio durpėse koeficientas (anglies kiekis durpėse 52–65 %, 
skaičiavimams naudotas vidurkis 58,5 %); 

                                                 
51 J. Cleary, N. T. Roulet, T. R. Moore. 2005. Greenhouse Gas Emissions from Canadian Peat Extraction, 
1990–2000: A Life-cycle Analysis. AMBIO: A Journal of the Human Environment 34(6):456–461.  
52 Informacijos šaltinis – Lietuvos statitikos departamentas prie LR Vyriausybės 
53 Informacijos šaltinis – Lietuvos statitikos departamentas prie LR Vyriausybės 
54 taikoma prielaida, kad per metus suskaidoma 10 % durpių, skirtų žemės ūkiui/ substratų gamybai. Iš 
tiesų pvz. 2010 metais iškastos durpės galutinai susiskaidys gal tik per 100 metų, tačiau 2010 metais į 
atmosferą bus išmetamos šiltnamio dujos, susidarančios skaidantis durpėms, iškastoms pvz. 1910–2009 
m. laikotarpiu). 
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3,7 – anglies perskaičiavimo į CO2 ekvivalentą koeficientas (atominiai svoriai C – 
12, O – 16); 

KCO2 – anglies dvideginio kaina, Lt/t  
 

Šios studijos apimtyje šiltnamio dujų išsiskyrimas durpių gavybos ir transportavimo 
galutiniam naudojimui metu nebuvo vertinamas55.  

 
Durpių gavybos procese išsiskiriančių šiltnamio dujų kiekis ir metiniai aplinkos 

kaštai, apskaičiuoti naudojant aukščiau aprašytas prielaidas pateikiami 15 lentelėje. 
 

15 lentelė. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš durpių gavybai priskirtų/ 
paveiktų teritorijų įvertinimas. 
 Plotas, ha Emisijos 

koeficientas, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per 
metus 

Medienoje 
asimiliuojamo 
CO2 kiekis, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per 
metus, t 

Išsiskiriančių 
šiltnamio 
dujų kiekis, t 
CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Eksploatuojami durpynai  22.686 25,9  587.567 30.430.116 
Apleisti durpynai 4.231 25,9  109.583 5.675.298 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 

5.029 12,7  
63.871 3.307.904 

Nusausinti pelkiniai miškai 
(pelkinės nusausintos 
augavietės) 

5.029 10,7 5,9 
24.643 1.276.278 

Durpių skaidymasis 
galutinėje vartojimo 
grandyje 

   
165.108 8.550.946 

Iš viso: 36.976   950.773 49.240.542  
Dėl durpių gavybos Lietuvoje per metus išsiskiria 951 tūkst. tonų CO2 ekvivalento. 

Tokį kiekį šiltnamio dujų per metus išmeta 182 tūkstančiai lengvųjų automobilių.  
Vidutiniai metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo durpių gavybos 

metu sudaro 49,2 mln. litų.   
3.1.1.4 Šiltnamio dujų išsiskyrimas iš atvirų pelkių su pažeistu hidrologiniu režimu 

 
Tam tikroje dalyje atvirų pelkių yra pažeistas natūralus hidrologinis režimas, nors 

jos ir nėra naudojama jokiai konkrečiai veiklai.  
 
Metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo iš šių 

dalinai pažeistų pelkių apskaičiuojami dauginant pažeistų pelkių plotą iš šiltnamio dujų 
emisijos koeficiento. Šio vertinimo tikslais pažeistoms pelkėms priskiriama 51707 ha 
teritorija (nepriskiriama durpių gavybos ar žemės ūkio teritorijoms, 1 lentelė) 

 
Šiltnamio dujų išsiskyrimas dėl aerobinio durpių skaidymosi atvirose pelkėse su 

pažeistu hidrologiniu režimu apskaičiuojamas dauginant pažeistų pelkių plotą iš 
                                                 
55 Remiantis Kanadoje atliktos durpių gyvavimo ciklo analizės studijos rezultatais gavybos ir 
transportavimo metu per metus gali būti išmetamas toks pat šiltnamio dujų kiekis, kaip ir atviruose 
kasybos sklypuose dėl aerobinio durpių skaidymosi. 
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šiltnamio dujų emisijos koeficiento. Šiltnamio dujų kiekis ir metiniai aplinkos kaštai 
pateikiami 16 lentelėje. 
 

16 lentelė. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš atvirų pelkių su pažeistu 
hidrologiniu režimu įvertinimas. 
 Plotas, ha Emisijos 

koeficientas, 
CO2 ekvivalentu 
t/ha per metus 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu per 
metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 

51.707 12,7 406.625 21.059.131 

 
Iš atvirų pelkių su pažeistu hidrologiniu režimu Lietuvoje per metus išsiskiria apie 

407 tūkstančiai tonų CO2 ekvivalento. Tokį kiekį šiltnamio dujų per metus išmeta 78 tūkstančiai lengvųjų automobilių.  
 
Vidutiniai metiniai aplinkos kaštai dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo iš atvirų pelkių 

su pažeistu hidrologiniu režimu sudaro apie 21,1 mln. litų.   
 
3.1.2 Gaisrai  
 

Nusausintose durpingose pievose ir eksploatuojamuose durpynuose kasmet kyla 
gaisrai, kurių metu sudega paviršinė augmenija ir išdega paviršinis durpių sluoksnis. 
Informaciją apie durpynų gaisrus bandyta kaupti Lietuvos geologijos tarnybos 
administruojamoje durpynų gaisringumo informacinėje sistemoje56, tačiau šios 
ataskaitos rengimo metu (2010 m. birželio mėn.) viešai prieinama informacija nebuvo 
atnaujinama (pasiekiami tik 2005–2006 m. įrašai).  

 
Statistinę informaciją apie kilusius gaisrus kaupia Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD). Tarp svarbiausių 
gaisringumo rodiklių išskiriami gaisrai durpynuose ir durpingose pievose. PAGD 
duomenimis 2004–2009 metais durpynuose ir durpingose pievose kilo 1712 gaisrų, 
kurių metu išdegė 354 ha durpynų ir 1814 ha durpingų pievų (17 lentelė). 2004–2009 
metais vidutiniškai 14 % kilusių gaisrų truko daugiau nei 6 valandas.  

                                                 
56 Durpynų gaisringumo informacinė sistema http://www.lgt.lt/gaisrai/  
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17 lentelė. Durpynų ir durpingų pievų gaisrai 2004–2009 m. 

Metai Durpynai Durpingos pievos Iš viso Užsitęsę 
durpynų ir 
durpingų 
pievų 
gaisrai > 6 
val. 

Gaisrų sk. Išdegęs 
plotas, ha 

Gaisrų sk. Išdegęs 
plotas, ha 

Gaisrų sk. Išdegęs 
plotas, ha 

2004 29 101,2 228 340,5 257 441,7 26 
2005 40 22,5 228 166,7 268 189,2 34 
2006 97 32,8 612 935,3 709 968,1 134 
2007 12 0,3 87 107,9 99 108,2 7 
2008 27 187,2 195 92,6 222 279,8 18 
2009 16 9,8 141 171,3 157 181,1 14 

Iš viso 
2004–2009 221 353,8 1491 1814,3 1712 2168,1 233 
vidutiniškai 
per metus 36,8 59,0 248,5 302,4 285,3 361,4 38,8 

Informacijos šaltinis: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos  

Durpynų ir durpingų pievų gaisrų aplinkos kaštus galime įvertinti tik labai 
preliminariai, kadangi labai skiriasi gaisrų trukmė ir apimtys. Panevėžio RAAD 
Rokiškio aplinkos agentūros specialitų vertinimu gaisro metu išdegusių teritorijų plotai 
nustatomi labai preliminariai.  

 
Kaip pavyzdį galima pateikti spaudoje plačiai aprašytą 2008 m. birželio mėn. kilusį 

Degesynės durpyno gaisrą, kurio metu kelias paras atvira liepsna degė 40 ha plotas, jo 
metu svarstyta Onuškio gyvenvietės gyventojų evakuacija57. 

 
Gaisrų statistinėje informacijoje nėra renkama informacija apie gaisrus 

nusausintuose pelkiniuose miškuose. Šios studijos apimtyje aplinkos kaštai dėl gaisrų 
nusausintuose miškuose nebuvo vertinami.  

 
Vertinant aplinkos kaštus dėl durpynų gaisrų taikytos šios prielaidos: 
 
1. Ilgos trukmės (> 6 val.) gaisrai kyla tiek durpynuose, tiek ir durpingose 

pievose58, jų skaičius yra proporcingas išdegusiam plotui; 
2. Ilgalaikio gaisro metu vidutiniškai išdega 10 cm, o kitų gaisrų metu – 1 cm gylio 

durpių sluoksnis; 
3. Durpynų (durpių kasybos sklypų) gaisrai vyksta teritorijose, neapaugusiose 

augmenija (nevertinami nuostoliai gamtai dėl augmenijos sunaikinimo); 
4. Šios ataskaitos tikslais PAGD gaisrų kategorija „durpynai“ priskiriama durpių 

gavybos plotams; 
5. Šios ataskaitos tikslais PAGD gaisrų kategorija „durpingos pievos“ priskiriama 

žemės ūkiui naudojamiems nusausintiems durpynams (88 %)ir atviroms 
pelkėms su pažeistu hidrologiniu režimu (12 %), proporcingai jų plotui. 

 
 
Nuostoliai gamtai dėl gaisrų metu sunaikintų durpių ir žolės sudeginimo 

skaičiuojami pagal „Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius 
                                                 
57 http://oldaaa.gamta.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=1743  
58 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento naudojami terminai. 
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kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką“59 (toliau – Nuostolių 
gamtai metodika).  

 
Nuostolių gamtai, dėl gaisrų metu sudegusių durpių, dydis apskaičiuojamas pagal 

formulę: 
 

Nd = Kd × Bd × Pp   
kur: 
Nd – nuostolių dydis, sunaikinus (pažeidus) durpyną (Lt), 
Kd – durpyno ploto koeficientas. Skaičiavimo tikslais laikoma, kad vidutinis 

durpyno gaisras apima mažesnę nei 5 ha teritoriją ir taikomas koeficientas 1.  
Bd – durpių bazinis tarifas – 7 Lt/m³ (baziniai tarifai indeksuojami koeficientu 

1,69560). 
Pp – sunaikintų (sudegintų) durpių tūris (m³). 

 
 

Nuostolių gamtai dėl paviršinės augmenijos (žolės) sudeginimo dydis 
apskaičiuojamas pagal formulę, taikant aukščiau aprašytas prielaidas: 
 

Nž = Kž × Bž × (Kpl1 × S1 + Kpl2 × S2 + Kpl3 × S3 + Kpl4 × S4)  kur: 
Nž– nuostolių dydis sunaikinus žolinę augmeniją (Lt); 
Kž – žolinės augmenijos atsistatymo koeficientas, 0,5. 
Bž– žolinės augmenijos bazinis tarifas – 0,49 Lt/m² (baziniai tarifai indeksuojami 

koeficientu 1,695); 
Kpl1 – koeficientas, taikomas pažeisto plota daliai iki 2500 m² , yra lygus 1,0; 
Kpl2 – koeficientas, taikomas pažeisto plota daliai nuo 2501 iki 10000 m² , yra 

lygus 0,25; 
Kpl3 – koeficientas, taikomas pažeisto plota daliai nuo 10001 iki 100000 m² , yra 

lygus 0,05; 
Kpl1 – koeficientas, taikomas pažeisto plota daliai didesnei 100001 m² , yra lygus 

0,01. 
S – teritorijos plotas atitinkamoje kategorijoje. 

 
Degant durpynams į atmosferą išmetami teršalai. Lietuvoje šie teršalai nėra 

apskaitomi ir apmokestinami. Pavyzdžiu galėtų būti aukščiau minėtas Degesynės 
durpyno gaisras, sulaukęs didelio politinio dėmesio (gaisro vietoje lankėsi premjeras). 
Panevėžio RAAD Rokiškio aplinkos agentūros duomenimis gaisro metu buvo 
matuojamos teršalų koncentracijos, tačiau teršalų kiekiai nebuvo vertinami, jiems 
netaikyti mokesčiai už aplinkos teršimą. 

 
Gaisrų sukeltos atmosferos taršos įvertinimui naudota EMEP/CORINAIR (Tier 2) 

metodika61. Emisijos skaičiuojamos dviem žingsniais: 
                                                 
59 LR aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 45 „Dėl Aplinkos apsaugos 
ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtintos „Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus 
arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos“ redakcijos 
pakeitimo“ 
 
60Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai: http://www.am.lt/VI/index.php#a/9835  
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1. Apskaičiuojamas gaisrų metu į atmosferą išmetamos anglies kiekis. (Į atmosferą 

išmetamos anglies perskaičiavimui į CO2 ekvivalentą naudojamas koeficientas 
3,7 (atominiai svoriai C – 12, O – 16)); 

2. Apskaičiuojami kitų į atmosferą išmetamų dujų kiekiai, naudojant emisijų, 
tenkančių išsiskiriančios anglies vienetui, santykius (18 lentelė). 

 
Gaisrų metu į atmosferą išmetamos anglies kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
M(C) = 0,45 × A × B × a × b 

 
kur: 
M(C) – gaisro metu į atmosferą išmetamas anglies kiekis; 
0,45 – vidutinis anglies kiekis malkinėje medienoje; 
A – išdegusios teritorijos plotas (m²); 
B – vidutinis degančios biomasės kiekis ploto vienete (kg/m²). Skaičiavimuose 

naudotas 2 kg/m² atitinkantis metodikoje pateikiamą stepės augmenijos 
kategoriją; 

a – vidutinis antžeminės biomasės santykis su bendra vidutine biomase. 
Skaičiavimuose naudotas koeficientas 0,36, atitinkantis metodikoje 
pateikiamą stepės augmenijos kategoriją; 

b – degimo efektyvumas (sudeganti antžeminės biomasės dalis). Skaičiavimuose 
naudotas koeficientas 0,5, atitinkantis metodikoje pateikiamą stepės 
augmenijos kategoriją. 

 18 lentelė. Biomasės gaisrų metu į atmosferą išmetamų dujų, tenkančių 
išsiskiriančios anglies vienetui, santykiai. 
 Teršalai  

Teršalų, tenkančių anglies vienetui, santykis (g /kg 
anglies, išmetamos CO2 pavidalu) 

CO 230,0 
CH4 15,0 
NMHCs 21,0 
NOx 8,0 
NH3 1,8 
N2O 0,4 
SOx 1,6 

Informacijos šaltinis: European Environment Agency. 2009. EMEP/CORINAIR Emission Inventory  
Gaisrų metu į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekis proporcingas sudegusios 

biomasės kiekiui (10 g/kg biomasės). 
 
Vertinant aplinkos kaštus dėl gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų naudoti 

galiojantys mokesčių už aplinkos teršimą tarifai (19 lentelė). 

                                                                                                                                               
61 European Environment Agency. 2009. EMEP/CORINAIR Emission Inventory. 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 
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19 lentelė. Mokesčių už aplinkos teršimą tarifai. 

Teršalai Mokesčių už aplinkos 
teršimą tarifai, Lt/t 

Pastabos 
CO 20,01 IV teršalų grupė 
CH4  Mokestis netaikomas 
Angliavandeniliai 
(išskyrus metaną) 

 
Mokestis netaikomas 

NOx 907,12  
NH3 20,01 IV teršalų grupė 
N2O  Mokestis netaikomas 
SOx 480,24  
kietosios 
dalelės 

284,142 
 

CO2 51,79 Skaičiavimams naudota apyvartinio taršos leidimo 
išmesti vieną toną CO2 ekvivalento kaina. 

Informacijos šaltiniai: Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas; LR Vyriausybės nutarimas „Dėl 
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“  

Pastaba: lentelėje pateikiami indeksuoti tarifai. Pritaikytas 2009 m. IV ketvirčio indeksavimo 
koeficientas 1,33462.  
3.1.2.1 Durpynų gaisrai 

 
Preliminarūs durpių kiekiai, prarandami dėl durpynuose kylančių gaisrų, pateikiami 

20 lentelėje. Skaičiavimai paremti aukščiau aprašytomis prielaidomis. 
 
20 lentelė. Durpynų gaisrų metu prarandamų durpių kiekio ir nuostolių gamtai 

įvertinimas. 
Metai Užsitęsusių 

gaisrų (> 6 
val.) dalis, 
% 

Trumpalaikiai gaisrai (< 6 
val.) 

Ilgalaikiai gaisrai (> 6 val.) Nuostoliai 
gamtai, Lt 

Išdegęs 
plotas, ha 

Prarasta 
durpių, m³ 

Išdegęs 
plotas, ha 

Prarasta 
durpių, m³ 

2004 10 91,0 9.099 10,2 10.241 229.470 
2005 13 19,7 1.966 2,9 2.857 57.229 
2006 19 26,6 2.661 6,2 6.201 105.147 
2007 7 0,3 30 0,0 23 621 
2008 8 172,0 17.199 15,2 15.176 384.134 
2009 9 8,9 892 0,9 873 20.938 

Iš viso 
2004–2009  318,5 31.846,9 35,4 35.371 797.538 
vidutiniškai 
per metus  53,1 5.307,8 5,9 5.895 132.923 

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai  
Dėl durpynuose(durpių gavybos plotuose) kylančių gaisrų vidutiniškai per metus 

gali būti prarandama apie 11,2 tūkstančių m³ durpių. 
Nuostoliai gamtai dėl durpių praradimo degant durpynams gali siekti 133 

tūkstančius litų per metus.  
Durpynų gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekiai, apskaičiuoti naudojant 

EMEP/CORINAIR (Tier 2) metodika, pateikiami 21 lentelėje. Atskirais metais gaisrų 

                                                 
62Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai: http://www.am.lt/VI/index.php#a/9835  
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metu išdegančios teritorijos plotas gerokai skiriasi, todėl svyruoja ir teršalų, patenkančių 
į atmosferą kiekiai. 

 
21 lentelė. Durpynų gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekių įvertinimas. 

Metai Sudegusių 
durpių 
kiekis, t 

Į 
atmosferą 
išmetamos 
anglies 
kiekis, kg 

Gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekai, t 

CO2 CO NOx NH3 SOx 
Kietosios 
dalelės 

2004 3.868 163.993 607 37,7 1,3 0,3 0,3 38,7 
2005 965 36.482 135 8,4 0,3 0,1 0,1 9,6 
2006 1.772 53.152 197 12,2 0,4 0,1 0,1 17,7 
2007 10 518 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
2008 6.475 303.215 1.122 69,7 2,4 0,5 0,5 64,8 
2009 353 15.860 59 3,6 0,1 0,0 0,0 3,5 

vidutiniškai 
per metus 2.241 95.537 353 22,0 0,8 0,2 0,2 22,4 

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai 
Pastaba: sudegusių durpių kiekis (t) apskaičiuotas remiantis gaisrų metu prarandamų durpių kiekio 

įvertinimu (20 lentelė). Skaičiavimams naudotas durpių tankis 0,2 t/m³.  
Pritaikius mokesčių už aplinkos teršimą tarifus, apskaičiuoti durpynų gaisrų metu 

patiriami aplinkos kaštai dėl atmosferos teršimo (22 lentelė). Didžiausią dalį sudaro 
aplinkos kaštai dėl CO2 išsiskyrimo (76 %). 

 
22 lentelė. Aplinkos kaštų, patiriamų dėl atmosferos taršos degant durpynams 

įvertinimas. 
Metai Aplinkos kaštai dėl atmosferos taršos, Lt 

CO2 CO NOx NH3 SOx Kietosios 
dalelės 

Iš viso 
2004 31.425 755 1.190 6 126 10.991 44.492 
2005 6.991 168 265 1 28 2.741 10.194 
2006 10.185 245 386 2 41 5.036 15.894 
2007 99 2 4 0 0 30 136 
2008 58.103 1.395 2.200 11 233 18.398 80.341 
2009 3.039 73 115 1 12 1.003 4.243 

vidutiniškai 
per metus 

18.307 440 693 3 73 6.366 25.883 
Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai  
Degant durpynams (durpių gavybos plotuose) į atmosferą išsiskiria CO2, CO, 

NOx, NH3, SOx, kietosios dalelės ir kiti teršalai. Aplinkos kaštai, patiriami dėl 
atmosferos taršos degant durpynams vidutiniškai per metus sudaro apie 26 
tūkstančius litų.  
3.1.2.2 Durpingų pievų gaisrai 

 
Preliminarūs skaičiavimai dėl durpių praradimo durpingose pievose kylančių gaisrų 

metu pateikiami 23 lentelėje. Skaičiavimai paremti aukščiau aprašytomis prielaidomis. 
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23 lentelė. Durpingų pievų gaisrų metu prarandamų durpių kiekio ir nuostolių 

gamtai įvertinimas. 
Metai Užsitęsusių 

gaisrų (> 6 
val.) dalis, 
% 

Trumpalaikiai gaisrai (<6 
val.) 

Ilgalaikiai gaisrai (>6 val.) Nuostoliai 
gamtai, Lt 

Išdegęs 
plotas, ha 

Prarasta 
durpių, m³ 

Išdegęs 
plotas, ha 

Prarasta 
durpių, m³ 

2004 10 306,0 30.603 34,4 34.445 771.805 
2005 13 145,6 14.557 21,2 21.151 423.675 
2006 19 758,5 75.851 176,8 176.767 2.997.312 
2007 7 100,3 10.027 7,6 7.629 209.493 
2008 8 85,1 8.509 7,5 7.508 190.045 
2009 9 156,0 15.601 15,3 15.273 366.320 

Iš viso 
2004–2009  1.551,5 155.149 262,8 262.774 4.958.650 
vidutiniškai 
per metus  258,6 25.858 43,8 43.796 826.442 

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai  
Dėl durpingose pievose kylančių gaisrų vidutiniškai per metus gali būti 

prarandama apie 69,7 tūkstančius m³ durpių. 88% šio kiekio (61,3 tūkst. m³) 
priskirtina žemės ūkiui naudojamiems nusausintiems durpynams, kita dalis (12% - 
8,4 tūkst. m³) – atviroms pelkėms su pažeistu hidrologiniu režimu. 

Nuostoliai gamtai dėl durpių praradimo degant durpingoms pievoms gali siekti 
826,4 tūkstančius litų per metus. 88% šios sumos (727,3 tūkst. Lt) priskirtina žemės 
ūkiui naudojamiems nusausintiems durpynams, kita dalis (12% - 99,2 tūkst. Lt) – 
atviroms pelkėms su pažeistu hidrologiniu režimu.  

Degant durpingoms pievoms sunaikinama paviršinė augmenija. Remiantis PAGD 
duomenimis vidutinio gaisro metu63 išdega 1,1 ha durpingos pievos (17 lentelė). 
Nuostoliai, padaryti gamtai išdeginus žolę tokio ploto teritorijoje lygūs 1858 Lt.  

 
Per metus Lietuvoje vidutiniškai išdega 302,4 ha durpingų pievų. 88% šios 

teritorijos (266 ha) priskirtina žemės ūkiui naudojamiems nusausintiems durpynams, 
kita dalis (12% - 36 ha) – atviroms pelkėms su pažeistu hidrologiniu režimu. 

Nuostoliai gamtai dėl durpingų pievų gaisrų (žolės išdegimo) vidutiniškai per 
metus sudaro apie 561,9 tūkstančių litų. 88% šios sumos (494,5 tūkst. Lt) priskirtina 
žemės ūkiui naudojamiems nusausintiems durpynams, kita dalis (12% - 67,4 tūkst. 
Lt) – atviroms pelkėms su pažeistu hidrologiniu režimu.  

Durpingų pievų gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekiai, apskaičiuoti 
naudojant EMEP/CORINAIR (Tier 2) metodika, pateikiami 24 lentelėje. Atskirais 
metais gaisrų metu išdegančios teritorijos plotas gerokai skiriasi, todėl svyruoja ir 
teršalų, patenkančių į atmosferą kiekiai. 

                                                 
63 2004–2009 m. vidurkis 
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24 lentelė. Durpingų pievų gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekių 

įvertinimas. 
Metai Sudegusių 

durpių 
kiekis, t 

Į 
atmosferą 
išmetamos 
anglies 
kiekis, kg 

Gaisrų metu į atmosferą išmetamų teršalų kiekai, t 

CO2 CO NOx NH3 SOx 
Kietosios 

dalelės 
2004 13.010 551.578 2.041 126,9 4,4 1,0 0,9 130,1 
2005 7.142 270.086 999 62,1 2,2 0,5 0,4 71,4 
2006 50.524 1.515.154 5.606 348,5 12,1 2,7 2,4 505,2 
2007 3.531 174.798 647 40,2 1,4 0,3 0,3 35,3 
2008 3.203 150.012 555 34,5 1,2 0,3 0,2 32,0 
2009 6.175 277.474 1.027 63,8 2,2 0,5 0,4 61,7 

vidutiniškai 
per metus 

13.931 489.850 1.812 112,7 3,9 0,9 0,8 139,3 
Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai 
Pastaba: sudegusių durpių kiekis (t) apskaičiuotas remiantis gaisrų metu prarandamų durpių kiekio 

(m³) įvertinimu (23 lentelė). Skaičiavimams naudotas durpių tankis 0,2 t/m³.  
Pritaikius mokesčių už aplinkos teršimą tarifus, apskaičiuoti durpingų pievų gaisrų 

metu patiriami aplinkos kaštai dėl atmosferos teršimo (25 lentelė). Didžiausią dalį 
sudaro aplinkos kaštai dėl CO2 išsiskyrimo (73 %).  

 
25 lentelė. Aplinkos kaštų, patiriamų dėl atmosferos taršos degant durpingoms 

pievoms įvertinimas. 
Metai Aplinkos kaštai dėl atmosferos taršos, Lt 

CO2 CO NOx NH3 SOx Kietosios 
dalelės 

Iš viso 
2004 105.695 2.539 4.003 20 424 36.966 149.646 
2005 51.755 1.243 1.960 10 208 20.292 75.467 
2006 290.338 6.973 10.995 55 1.164 143.559 453.084 
2007 33.495 804 1.269 6 134 10.034 45.743 
2008 28.746 690 1.089 5 115 9.102 39.748 
2009 53.170 1.277 2.014 10 213 17.545 74.229 

vidutiniškai 
per metus 

93.867 2.254 3.555 18 376 39.583 139.653 
Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai  
Degant durpingoms pievoms į atmosferą išsiskiria CO2, CO, NOx, NH3, SOx, kietosios dalelės ir kiti teršalai. Aplinkos kaštai, patiriami dėl atmosferos taršos 

degant durpingoms pievoms vidutiniškai per metus sudaro apie 140 tūkstančius litų. 
88% šios sumos (122,9 tūkst. Lt) priskirtina žemės ūkiui naudojamiems 
nusausintiems durpynams, kita dalis (12% - 16,8 tūkst. Lt) – atviroms pelkėms su 
pažeistu hidrologiniu režimu. 

 Dėl duomenų trūkumo šios studijos apimtyje aplinkos kaštai dėl gaisrų 
nusausintuose miškuose nebuvo vertinami. 

 
3.1.3 Paviršinės augmenijos sunaikinimas durpių kasybos sklypuose 

 
Durpių gavybos proceso metu, plečiant ir perkeliant kasybos sklypus įsisavinami 

nauji plotai kuriuose sunaikinama pelkinės augmenija (natūralių pelkių intarpai, dalinai 
pažeistos pelkės). „Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius 
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kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikoje“64 pateikiama formulė 
nuostolių gamtai dėl pelkių sunaikinimo apskaičiavimui.  

 
Np = Bp × S + Bd × Pp  

kur: 
Np – nuostolių dydis, sunaikinus pelkę (Lt), 
Bp – pelkės (be durpių vertės) bazinis tarifas (1,2 Lt/m²), indeksuojamas koeficientu 

1,69565 
S – sunaikintos (pažeistos) pelkės plotas (m²), 
Bd – durpių bazinis tarifas (7 Lt/m³), indeksuojamas koeficientu 1,695 
Pp – sunaikintų (iškastų) durpių tūris (m³). 

 
Kaip matome nuostolių dydis skaičiuojamas susumuojant dvi komponentes: 

nuostolius dėl pelkės ploto praradimo bei iškastų durpių vertę. Durpių gavybą 
vykdančios įmonės apmokestinamos mokesčiu už gamtos išteklius, todėl nuostolius 
gamtai dėl pelkių sausinimo durpių gavybos plėtros tikslais būtų tikslinga vertinti tik 
pirmąją komponentę. Taigi, vertindami aplinkos kaštus dėl pelkių sausinimo durpių 
gavybos tikslais naudojame formulę: 

 
Np = Bp × S 

 
kur: 
 Np – nuostolių dydis, sunaikinus pelkę durpių gavybos tikslais (Lt), 
 Bp – pelkės (be durpių vertės) bazinis tarifas (1,2 Lt/m²), indeksuojamas 

koeficientu 1,695 
 S – sunaikintos (pažeistos) pelkės plotas (m²), 

 
 
Vertinant aplinkos kaštus dėl pelkių sausinimo durpių gavybos tikslais taikome 

prielaidą, kad plečiant ir perkeliant durpių kasybos plotus kasmet sunaikinama natūralių 
ar dalinai pažeistų pelkių. Skaičiavimo tikslais laikoma, kad pelkių plotas sudaro 1 % 
nuo durpių kasybos sklypų ploto, t. y. 2270 ha. 
 

Plečiant ir perkeliant durpių kasybos sklypus sausinamos ir sunaikinamos 
natūralios ir dalinai pažeistos pelkės. Nuostoliai gamtai dėl natūralių ir dalinai 
pažeistų pelkių sunaikinimo plečiant durpių gavybos plotus gali siekti 4,6 mln. Lt per 
metus.  
3.1.4 Vandens tarša 
 

Nusausintos pelkės, nebesulaiko su prietaka patenkančios pasklidosios taršos, bet ir 
pačios gali tapti taršos šaltiniu. Nusausintuose durpynuose padidėja azoto, skendinčių 
dalelių, huminių rūgščių, metalų išplovimas, pasikeičia spalva, rūgštingumas. Nors 
lokaliai šie pokyčiai gali būti itin stiprūs, Lietuvoje nėra atliekami matavimai, kuriais 
galima būtų remtis skaičiuojant aplinkos kaštus. 
                                                 
64 LR aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 45 „Dėl Aplinkos apsaugos 
ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtintos „Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus 
arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos“ redakcijos 
pakeitimo“ 
 
65Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai: http://www.am.lt/VI/index.php#a/9835  
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Bendro azoto kiekis Lietuvos durpinguose dirvožemiuose yra 0,3 to 3,6 %66. 

Nusausinus pelkes azoto junginiai gali patekti į vandens telkinius dėl šių procesų ar 
veiksnių: 

  Aeracijos, kuri spartina durpių mineralizaciją. Mineralizacijos intensyvumas 
priklauso nuo temperatūros, dirvožemio rūgštingumo, durpių susiskaidymo 
laipsnio, organinės medžiagos kiekio, nitratų kiekio, ir pan.67   Sumažėjusio su prietaka patenkančių biogenų sulaikymo dėl padidėjusio 
nuotėkio ir srovės greičių. Nuotėkio pokytį lemia: mažesnis vandens sulaikymas 
dėl sausinimo griovių tinklo, mažesnė durpių vandens talpa dėl pasikeitusios 
durpių struktūros (didina paviršiaus nuotėkį), sumažėjęs išgargavimas iš 
durpyno (didina nuotėkį), išgaravimo padidėjimas dėl suintensyvėjusios 
ekonominės veiklos, tokios kaip žemės ūkis ar miškininkystė (mažina nuotėkį). 
Svarbu pažymėti, kad sausinimo poveikis upių ir upelių hidrologiniam režimui 
yra ryškesnis mažuose baseinuose, kadangi didelių upių hidrologinį režimą 
daugiausia lemia gilesnių vandeningųjų sluoksnių požeminiai, o ne drenažo 
vandenys.68   Pasikeitusio durpių klodo poringumo ir tūrio, nuo kurių tiesiogiai priklauso 
filtracijos koeficientas.   Erozijos – tiek vėjo, tiek vandens, kuomet su nunešamomis ar nuplaunamomis 
derlingo dirvožemio sluoksnio dalelėmis į vandenį patenka maistingosios 
medžiagos.   Pasikeitusios žemėnaudos. Maistingųjų medžiagų išsiplovimas iš žemės ūkyje 
naudojamų dirvožemių padidėja ariant, kasant ar tręšiant nusausintus durpynus. 

 
Kadangi visų šių procesų pasekmes atskirti yra sudėtinga, jų poveikis vandens 

kokybei vertinamas kartu. Šiame skyriuje pateikiamas aplinkos kaštų, atsirandančių dėl 
vandenų taršos nusausinus durpynus, įvertinimas. Skirtingai nuo nitratų, tarša fosforu ir 
BDS iš pasklidosios taršos šaltinių neskaitoma reikšminga ir dėl to informacijai apie ją 
surinkti Lietuvoje skiriama mažiau dėmesio. Vis dėlto, lokaliai ši tarša gali būti 
reikšminga.  

 
Vertinant žalą aplinkai dėl vandens taršos iš nusausintų durpynų pirmiausia 

apskaičiuota, kiek maistingųjų medžiagų išsiplovimas padidėja dėl drenavimo, lyginant 
nitratų išsiplovimo koeficientus natūraliose pelkėse ir nusausintuose durpynuose. 
Ekonominė žala (aplinkos kaštai) prilyginama sumai, reikalingai šiai taršai sumažinti 
pigiausiomis alternatyviomis priemonėmis. Kaip paminėta aukščiau, maistinių 
medžiagų išsiplovimą iš nusausintų durpynų sąlygoja daugybė veiksnių, tad kiekvienu 

                                                 
66 Mališauskas A.P., Kutra S., 2008. Nitrate variation in drainage water under degradation of peat soils. 
Ekologija. Vol.54. No.4..P. 239-244 
67 Holden J., Chapman P.J., Labadz J.C., 2004. Artificial drainage of peatlands: hydrological and 
hydrochemical process and wetland restoration. SAGE. http://www.sagepublications.com 68 S. Sinkevičius 2001. Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje; Gamtos paveldo fondas. 2009. 
Šlapžemių įrengimo / atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į vandens 
telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų parengimas; 
Aplinkos Apsaugos Agentūra. 2010. Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų 
parengimas. Paviršinių vandens telkinių vertinimas; Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakultetas. 2009. Nevėžio pabaseinio hidrologinio režimo optimizavimo, siekiant pagerinti 
vandens telkinių būklę, galimybių analizės atlikimas bei rekomendacijų optimizavimo priemonėms 
parinkti ir taikyti Nevėžio ir kituose Lietuvos pabaseiniuose parengimas“ 
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konkrečiu atveju maistinių medžiagų išsiplovimas gali skirtis. Svarbu pabrėžti, kad, 
skaičiavimo rezultatus interpretuoti ir naudoti reikėtų labai atsargiai. 

 
Žalą dėl vandens taršos azoto junginiais, atsiradusios dėl durpynų nusausinimo, 

skaičiuojama pagal formulę: 
 

Žk = (Is − In) × Kn kur:  
Žk – žala dėl vandens kokybės blogėjimo, Lt/ha 
Is – nitratų išsiplovimas iš sausintų durpynų, kg/ha. Išsiplaunančių nitratų kiekis iš 

drenuotų durpingų pievų vidutiniškai siekia 8,5 kg/ha per metus, o iš 
drenuotų ariamų durpynų (aliuvinių – pelkinių dirvožemių) – 26,2 kg/ha per 
metus.  In – nitratų išsiplovimas iš nepažeistų pelkių, kg/ha per metus. Literatūros 
šaltiniuose nurodoma, kad iš nepažeistų pelkių vidutiniškai per metus 
išsiplauna 3–6 kg/ha nitratų per metus69. Skaičiavimams naudojamas vidurkis 
– 4,5 kg/ha per metus.  Kn – pasklidosios taršos azotu sumažinimo vandenyje vienu kilogramu kaina.   

Atliekant skaičiavimus taikytos šios prielaidos:  Nitratų krūvio, pernešamo upėmis, sumažinimo pigiausiomis 
priemonėmis kaina yra 11 Lt/kg. Ši kaina paremta pasklidosios taršos 
mažinimo priemonių sąnaudų efektyvumo analize, atlikta rengiant 
Nemuno UBR valdymo planą. Taikant efektyviausias iš pasklidosios 
taršos, jau patekusios į dirvožemį, mažinimo priemonių (pvz. auginant 
tarpinius pasėlius smėlingose žemėse), krūvio sumažinimas vienu 
kilogramu nitratų azoto kainuotų 11 Lt/kg. 70  Apskaičiuotas pievų rodiklis gali būti taikomas nusausintiems plotams, 
kurie yra apaugę augmenija, o ariamos žemės rodiklis – nusausintiems 
plotams be paviršinės augmenijos (dirbama žemė, durpių kasybos 
sklypai).  

 
Aplinkos kaštai dėl vandens kokybės pablogėjimo nusausinus pelkinius miškus 

nebuvo vertinama dėl duomenų trūkumo. Bendruoju atveju laikoma, kad miškai mažina 
pasklidąją taršą absorbuodami su nuotėkiu atitekančias maistines medžiagas. Reikalingi 
papildomi tyrimai išsiaiškinti, kaip šios reguliacinės miškų funkcijos pasikeičia 
organiniuose dirvožemiuose augančiuose miškuose.  

 
Aplinkos kaštų dėl vandens taršos azotu nusausinus pelkes, skaičiavimų rezultatai 

apibendrinti 26 lentelėje. 

                                                 
69 Mališauskas A.P., Kutra S., 2008. Nitrate variation in drainage water under degradation of peat soils. 
Ekologija. Vol.54. No.4..P. 239-244 
70 Aplinkos apsaugos agentūra. 2010. Nemuno upės baseino priemonių programa. 
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26 lentelė. Aplinkos kaštai dėl vandens taršos iš nusausintų durpynų. 

 Teritorijos, 
nepadengtos 
daugiamete 
augmenija, 
plotas, ha 

Nitratų 
išsiplovimo 
padidėjimas dėl 
durpynų 
nusausinimo, 
kg/ha per 
metus 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) t 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Žemės ūkio teritorijos 
Ariama žemė 11.627 21,7 252 2.775.450 
Pievos 182.162 4 729 8.015.123 
Apleista žemė/ krūmynai 31.787 4 127 1.398.623 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 9.847 4 39 433.279 
Žemės ūkio teritorijos iš viso: 235.423   1.147 12.622.475 
Durpių gavybai priskirtos/ paveiktos teritorijos 
Eksploatuojami durpynai 22.686 21,7 492 5.415.148 
Apleisti durpių gavybos plotai 4.231 21,7 92 1.009.940 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 5.029 4 20 221.287 
Durpių gavybai priskirtos/ 
paveiktos teritorijos iš viso: 31.946   604 6.646.375 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(nepriskirtos durpių gavybai 
ir žemės ūkio veiklai) iš viso: 9.847 4 39 433.279 
Iš viso: 277.217   1.791 19.702.128 

  
Apytiksliais vertinimais nitratų išsiplovimas iš nusausintų durpynų padidėja 4 

kg/ha per metus durpynuose su daugiamete augmenija ir 21,7 kg/ha per metus 
ariamoje žemėje bei daugiamete augmenija nepadengtuose nusausintuose 
durpynuose. Aplinkos kaštai dėl poveikio vandens kokybei (nitratų išsiplovimo) visoje 
Lietuvoje gali siekti 19,7 mln. Lt. Žemės ūkio indėlis čia yra didžiausias – 12,6 mln. Lt.  

 
Norime atkreipti dėmesį, kad studijų, kuriose nagrinėjami vandenų taršos iš 

nusausintų durpynų klausimai, yra labai mažai. Šiame skyriuje pateikiami preliminarūs 
skaičiavimai paremti pavienių lokalių tyrimų rezultatais. Gautus rezultatus reikėtų 
naudoti itin atsargiai.  
 
3.2. Ekonominės veiklos rodikliai nusausintuose durpynuose 
 

Sprendimai dėl pelkių sausinimo siekiant panaudoti durpynus atitinkamai veiklai 
buvo priimami vadovaujantis to meto ekonominiais ir politiniais motyvais. Pasikeitus 
rinkos sąlygoms keičiasi ir atitinkamų sektorių ekonominė svarba. Vertindami 
nusausintų durpynų panaudojimo ekonominius rodiklius atsižvelgėme į sektoriaus 
specifiką:  Žemės ūkis. Bendroje žemės ūkio produkcijos struktūroje neįmanoma išskirti 

vertės, kuri sukuriama durpiniuose dirvožemiuose, todėl ekonominius rodiklius 
vertinome remdamiesi žemės našumo rodikliais.  
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 Miškininkystė. Ekonominė veikla vykdoma tiek šlapiuose, tiek ir nusausintuose 
miškuose. Miško sausinimas sudaro prielaidas padidinti medynų produktyvumą, 
pakeisti medynų rūšinę sudėtį ir auginti didesnę vertę turinčias medžių rūšis. 
Vertindami ekonominius rodiklius lyginome miškų, augančių sausintose ir 
nesausintose pelkinėse augavietėse, rodiklius.   Durpių gavyba. Šio sektoriaus ekonominiai rodikliai įvertinti remiantis 
statistiniais duomenimis. Platesnė sektoriaus apžvalga pateikiama 1 ataskaitos 
priede. 

 
3.2.1 Žemės ūkis 
 

Durpynų naudojimo žemės ūkyje apimtys priklauso nuo įvairių gamtinių ir 
socialinių – ekonominių veiksnių. Pagrindinė nusausintų durpynų panaudojimo žemės 
ūkyje sąlyga yra tinkamas viršutinio durpių sluoksnio oro-vandens režimas. Naudojant 
durpynus pievų ir ganyklų įrengimui, gruntinio vandens lygis žeminamas iki 0,4 – 0,8 m 
nuo paviršiaus, o ariamose žemėse – iki 1,0 – 1,2 m nuo paviršiaus71. Taip pat žemės 
ūkio reikmėms gali būti naudojami ir nenusausinti durpynai (pelkės), jas šienaujant. 

 
Lietuvoje nėra tiksliai žinomas, žemės ūkio reikmėms naudojamų durpynų plotas. 

Taip pat nerenkami duomenys ir apie tai, kaip jie yra naudojami. Atliekant vertinimą 
remtasi VŠĮ „Gamtos paveldo fondas“ atliktais įvertinimais ( 1 lentelė). Vadovaujantis 
šiuo įvertinimu, Lietuvoje žemės ūkyje naudojama 225,6 tūkst. ha durpynų (11,6 tūkst. 
ha - ariama žemė, 182,2 tūkst. ha – pievos ir ganyklos, o 31,8 tūkst. ha yra apleisti). 
Šios žemės sudaro 7,5 % žemės ūkio naudmenų72. Siekiant paruošti (nusausinti) žemės 
ūkiui, papildomai buvo pažeista 9,9 tūkst. ha pelkių. Dalyje žemės ūkiui planuotų 
naudoti ar naudotų žemių pasitaiko durpynų, kuriuose hidrologinis rėžimas arba nebuvo 
pažeistas arba jau atsistatė. Manoma, kad durpėdaros procesai vyksta maždaug 6,4 
tūkst. ha žemių. Dalį jų ūkininkai naudoja žemės ūkio reikmėms – šienauja73. 

 
Didžioji dalis žemės ūkiui naudojamų durpžemių yra nusausintos žemapelkės, 

kuriose durpės gerai susiskaidžiusios, turi daug organinės medžiagos ( >20 proc.), yra 
mažai rūgščios ar neutralios reakcijos (pH 5,3 – 6,5), tačiau dažnai pasižymi fosforo ir 
kalio trūkumu (50-190/60-150). Pažeminus vandens lygį durpžemių derlingumas 
padidėja du kartus. Žemės ūkio ministerijos parengtoje žemės našumo vertinimo 
metodikoje74 nesausintų tarpinių pelkių durpžemių našumas įvertintas 11 balų, o 
nusausintų – 22 balais. Derlingesnės yra žemapelkės - nusausintų žemapelkių 
durpžemių našumas vertinamas 42 balais75, nors nesausintų šio tipo pelkių našumas 
siekia vos 22 balus (vidutinis Lietuvos dirvožemių našumas yra virš 39 balų). Vis dėlto, 
nusausintų žemių derlingumas pastoviai mažėja dėl nuolatinio maistinių medžiagų 
išsiplovimo, ypač intensyviai dirbant. Be to, dėl erozijos, mažėja ir pats derlingas 
sluoksnis. Šie faktoriai ne tik neigiamai veikia paviršinio vandens kokybę, bet ir 
atsiliepia ūkių ekonominiams rodikliams. 
                                                 
71 R. Oleszczuk, K. Regina, L. Szajdak, H. Höper, V. Maryganova. 2008. Impacts of Agricultural 
Utilization of Peat Soils on the Greenhouse Gas Balance. Peatlands and climate change. International Peat 
Society  
72 2010 m. sausio 1 d. žemės ūkio naudmenų plotas buvo 3463571 ha. Informacijos šaltinis: Nacionalinė 
žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, VĮ registrų centras, 2010. LR žemės fondas 2010 m. sausio 1 
d. 
73 Atsižvelgiant į išmokų statistiką, tokia veikla yra vykdoma tik maždaug 1000 ha. 
74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-359 patvirtinta Žemės 
našumo vertinimo metodika 
75 Tai bazinis balas. Tikrasis balas apskaičiuojamas pritaikius kitų faktorių koeficientus. 
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Didžiausia dalis nusausintų durpynų yra pievos ir ganyklos. Taigi nusausinti 

durpynai pirmiausia yra papildomas geras rezervas šieno ir sultingųjų pašarų (siloso ir 
šienainio) gamybai vystant mišrios gamybos specializaciją. Pasėlių auginimui jie 
naudojami rečiau. 

 
Ekonominiai žemės ūkio rodikliai įvertinti remiantis Lietuvos agrarinės 

ekonomikos instituto kasmetinėmis respondentų įmonių duomenimis. Ūkininkavimo 
durpynuose rezultatai prilyginami ūkininkų ūkių bei žemės ūkio bendrovių, 
ūkininkaujančių žemo bei vidutinio našumo žemėse, rodikliams. Daroma prielaida, kad 
mažo našumo balo (iki 35) duomenys atitinka nusausintų aukštapelkių bei tarpinių 
pelkių, o vidutinio (nuo 35 iki 45) – nusausintų žemapelkių tipinius atvejus. 27 ir 28 
lentelėse pateikiami šių tipinių atvejų duomenys ūkininkų ūkiams ir žemės ūkio 
bendrovėms. 

 27 lentelė. Ūkininkų ūkių rodikliai pagal žemės derlingumo balus, 2008  

Žemės 
našumo 

balas 

Nusausinto 
durpyno 

tipas, 
atitinkantis 
derlingumą 

Bendroji 
produkcija. Lt 

Bendrasis 
pelnas, Lt 

Subsidijos 
ir PVM 
atskaita, 

Lt 

Iš jų 
išmokos už 

mažiau 
palankias 

ūkininkauti 
vietoves, 

Lt 

Bendrasis pelnas 
ir subsidijos, Lt 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

vienam ha 
ŽŪN 

vienam ha 
ŽŪN 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

<= 35 
Aukštapelkės 

ir tarpinės 
pelkės 

1801 1,18 275 0,18 1046 200 1321 0,86 

35– 45 Žemapelkės 1999 1,16 270 0,16 916 92 1186 0,69 
Visų 
ūkių 

svertinis 
vidurkis 

Visos žemės 2228 1,22 407 0,22 870 97 1277 0,70 

Informacijos šaltinis: Respondentų įmonių duomenys 2008. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas  
28 lentelė. Žemės ūkio bendrovių rodikliai pagal žemės derlingumo balus, 2008 

 
Nusausinto 

durpyno 
tipas, 

atitinkantis 
derlingumą 

Bendroji 
produkcija. Lt 

Bendrasis 
pelnas, Lt 

Subsidijos 
ir PVM 
atskaita, 

Lt 

Iš jų 
išmokos už 

mažiau 
palankias 

ūkininkauti 
vietoves, 

Lt 

Bendrasis pelnas 
ir subsidijos, Lt 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

vienam ha 
ŽŪN 

vienam ha 
ŽŪN 

vienam 
ha 

ŽŪN 
vienam 

Lt 
išlaidų 

<= 35 
Aukštapelkės 

ir tarpinės 
pelkės 

4688 1,0 -225 -0,05 592 142 367 0,07 

35– 45 Žemapelkės 4539 1,1 393 0,09 613 31 1006 0,24 
Visų 

bendrovių 
svertinis 
vidurkis 

Visos žemės 4168 1,0 75 0,02 560 25 635 0,16 

Informacijos šaltinis: Respondentų įmonių duomenys 2008. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
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Naudojant 27 ir 28 lentelių duomenis, galima apskaičiuoti kitus išvestinius 
rodiklius, pateiktus 29 ir 30 lentelėse. Jose taip pat įvertinami ir geros melioracinės 
būklės palaikymo kaštai - vidutiniškai 80 Lt per metus – tiek, kiek reikia, kad 
melioracinės sistemos nedegraduotų (LR Žemės ūkio ministerijos vertinimu)76. Ši suma 
neatsispindi ūkininkų deklaruojamuose finansiniuose veiklos rezultatuose, kadangi 
melioravimo darbus dažniausiai finansuoja valstybė. Durpynuose dėl durpės slūgimo 
kaštai turėtų būti dar didesni, juolab, kad dažnai reikalinga palaikyti apsauginius 
pylimus atribojančius žemės ūkio naudmenas nuo pelkių ar ežerų, o polderių atvejais, 
siurblių pagalba pumpuoti vandenį. 

 29 lentelė. Ūkininkų ūkių rodikliai pagal žemės derlingumo balus, 2008 

Žemės 
našumo 

balas 

Nusausinto 
durpyno tipas, 

atitinkantis 
derlingumą 

Subsidijų dalis 
bendrajame 

pelne su 
subsidijomis, 

% 

Subsidijų ir išlaidų 
gerai melioracinei 

būklei palaikyti 
dalis pelne su 

subsidijomis, % 

Teko 
subsidijų 

vienam litui 
bendrosios 

produkcijos, 
Lt 

Teko subsidijų 
ir išlaidų gerai 
melioracinei 

būklei palaikyti, 
vienam litui 
bendrosios 

produkcijos, Lt 
<= 35 Aukštapelkės ir 

tarpinės pelkės 
79 85 0,58 0,63 

35– 45 Žemapelkės 77 84 0,46 0,5 
Visų ūkių 
svertinis 
vidurkis 

Visos žemės 
68  0,39  

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai  
30 lentelė. Žemės ūkio bendrovių rodikliai pagal žemės derlingumo balus, 2008 

Žemės 
našumo 

balas 

Nusausinto 
durpyno tipas, 

atitinkantis 
derlingumą 

Subsidijų dalis 
(%) 

bendrajame 
pelne su 

subsidijomis 

Subsidijų ir 
išlaidų gerai 
melioracinei 

būklei palaikyti 
dalis pelne su 

subsidijomis, % 

Teko subsidijų 
vienam litui 
bendrosios 

produkcijos, Lt 

Teko subsidijų 
ir išlaidų gerai 
melioracinei 

būklei palaikyti, 
vienam litui 
bendrosios 

produkcijos, Lt 
<= 35 

Aukštapelkės 
ir tarpinės 

pelkės 
161 183 0,13 0,14 

 35–45 Žemapelkės 61 69 0,14 0,15 
Visų 

žemės 
ūkio 

bendrovi
ų 

svertinis 
vidurkis 

Visos žemės 

88  0,13  

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai 
 Lentelėse 27 – 30 pateikti duomenys patvirtina, kad mažesnio derlingumo žemėse, 

kokiomis galima laikyti nusausintas aukštapelkes ir tarpines pelkes, subsidijos 
bendrajame pelne sudaro didesnę dalį nei derlingesnėse žemėse. Pirmiausia tokią 
situaciją įtakoja išmoka už ūkininkavimą nepalankiose ūkininkauti vietovėse ir tai, jog 
                                                 
76 Kaimo plėtros programoje (KPP) 2007-2013 metams melioracijos darbams numatyta 141,6 mln. Lt 
arba 35,4 mln. Lt vidutiniškai per metus. Investicijoms į melioravimo sistemas bei melioracinių sistemų 
palaikymo darbams kasmet skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto. 2010 metais buvo skirta 28 mln. Lt. 
Taigi melioravimo sistemų palaikymui per metus skirta 63,4 mln. Lt, arba 21 Lt vienam sausinto ploto (ne 
tik pelkių) hektarui. Tačiau skiriant tik tokią sumą, melioracinės sistemos kai kuriose vietose degraduotų.  
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derlingesnėse žemėse ūkiai pagamina daugiau produkcijos iš ploto vieneto. 
Ūkininkavimą viename mažo derlingumo žemės hektare (pvz. sausintoje aukštapelkėje) 
palaikyti viešajam sektoriui kainuoja apie 1050 Lt per metus, o derlingesnės žemės 
(pvz. gerai nusausintoje žemapelkėje) – 685 – 920 Lt. Be to, kiekvieno hektaro gerai 
melioracinei būklei palaikyti dar reikia papildomai apie 80 Lt per metus. Subsidijų dalis 
bendrajame pelne su subsidijomis ūkininkų ūkiuose nederlingose žemėse buvo apie 
80%, derlingose – apie 50%. Vienam pagamintos augalininkystės produkcijos litui 
nederlingose žemėse teko net 96 ct, o derlingose – 25 ct subsidijų. 

 
Lyginant ūkininkų ūkių ir žemės ūkio bendrovių rodiklius, nederlingose žemėse 

visuomenei pigiau kainuoja palaikyti žemės ūkio bendrovių veiklą nei ūkininkų ūkius. 
Subsidijos augalininkystei vidutinio našumo žemėse čia sudaro apie 550 Lt per metus. 
Subsidijų dalis bendrajame pelne su subsidijomis žemės ūkio bendrovėse nederlingose 
žemėse buvo apie 160% (tai reiškia jog šios bendrovės dirbo nuostolingai ir 
subsidijomis dengė patirtą nuostolį), o derlingose – 60-80%. Vienam pagamintos 
augalininkystės produkcijos litui nederlingose žemėse teko 55 ct, o derlingose – 19 ct. 
subsidijų. 

 
Kadangi žemės ūkio sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės priklausomybė nuo 

žemės našumo balo nėra labai aiški, nustatyti tikslią šio rodiklio reikšmę žemės ūkiui 
naudojamuose durpynuose yra praktiškai neįmanoma. Daroma prielaida, jog didžiausia 
galima sukuriama pridėtinė vertė durpynuose gali siekti 203,8 mln. Lt, arba 1368 Lt/ha. 
Šis rodiklis apskaičiuotas Lietuvoje žemės ūkio sektoriuje sukuriamą pridėtinę vertę77 
padalinus iš Lietuvoje žemės ūkiui naudojamos žemės hektarų skaičiaus. 

 
Žemės ūkio veikla nusausintose aukštapelkėse yra mažai pelninga ar net 

nuostolinga. Vadovaujantis prielaida, kad ūkininkavimo rodikliai nusausintose 
žemapelkėse atitinka ūkininkavimo 35-45 našumo balų žemėje rodiklius, galima 
teigti, kad viename sausintos žemapelkės hektare užauginama produkcijos namų 
ūkiuose už 2000 Lt, o žemės ūkio bendrovėse – už 4539 Lt ir atitinkamai gaunama 
270 ir 393 Lt/ha bendrojo pelno. Tačiau valstybės/ES išlaidos žemės ūkiui palaikyti 
yra 2-3 kartus didesnės nei šie pelno rodikliai. Ūkininkavimas nusausintose 
aukštapelkėse yra labiau nuostolingas nei ūkininkavimas vidutiniškai Lietuvoje. Tuo 
tarpu ūkininkavimo nusausintose žemapelkėse ekonominiai rodikliai atitinka 
Lietuvos vidurkį. Didžiausia galima sukuriama pridėtinė vertė žemės ūkio sektoriuje 
naudojamuose nusausintuose durpynuose gali siekti 203,8 mln. Lt, arba 1368 Lt/ha 
(skaičiuojant proporcingai teritorijai). Šis rodiklis yra teigiamas, kadangi 
skaičiuojant pridėtinę vertę išmokos už produkciją yra priskiriamos pajamoms.  
 
3.2.2 Miškininkystė 
 

Sausinant šlapius pelkinius miškus pažeminamas vandens lygis, sausėja paviršinis 
durpių sluoksnis, padidėja aeracija, pakinta mikroorganizmų kiekis ir rūšinė sudėtis. 
Miško augimo sąlygas nusako miškininkų naudojamas augavietės rodiklis. Augavietės 
kokybė charakterizuojama pagal dirvožemio drėgnumą ir derlingumą. Pelkiniai 
(durpiniai) dirvožemiai išskiriami į atskirą kategoriją (žymima P raide). Prie augavietės 
tipo,taip pat nurodomas derlingumo indeksas (nuo a – mažiausiai derlingi iki f – 
derlingiausi). Nusausintoms pelkinėms augavietėms prie indekso pridedama raidė n. 
                                                 
77 Statistikos departamento duomenimis, 2007 metais Lietuvoje žemės ūkio sektoriuje sukuriama 
pridėtinė vertė buvo 2889,6 mln. Lt, o 2008 metais, preliminariais vertinimais – 3786,2 mln. Lt.  



Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas 2010 m.                                                                   lapkričio mėn. 
 

 

 

66 

Vertinant nusausintuose durpynuose augančio miško ekonominę vertę analizuoti 
Lietuvos miškų instituto pateikti duomenys apie Pan, Pbn, Pcn ir Pdn augavietėse 
augančius medynus.  

 
Pelkinėse nusausintose augavietėse auga 124.282 ha medynų (iš jų 26.294 ha 

brandžių medynų). Pelkinėse nusausintose augavietėse augančių medynų tūris yra apie 
23,375 mln. m³ (iš jų 6,809 mln. m³ brandžių). Daugiausia pelkinėse nusausintose 
augavietėse auga beržynų (58.788 ha – 47 %), pušynų (28.906 ha – 23 %) ir 
juodalksnynų (19.739 ha – 16 %) (31 lentelė). Atlikus dirvožemių GIS duomenų 
analizę, paaiškėjo, kad nusausintuose durpynuose miškingų vietovių gali būti daugiau – 
iki 153 tūkst. ha78 ( 1 lentelė). 

 
 
 

                                                 
78 Informacijos šaltinis – Gamtos paveldo fondas. 
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31 lentelė. Medynų augančių nusausintose pelkinėse augavietėse (Pan, Pbn, Pcn, Pdn) rodikliai 

Medynai 

Visų medynų Brandžių medynų  Vidutiniai taksaciniai rodikliai  
 Plotas, 

ha 
 Tūris, 

tūkst. m³ 
 Plotas, 

ha 
 Tūris, 

tūkst. m³ 
Prieaugis tūkst.m³ 

Amžius Bonitetas Skalsumas 
 Tūris, m³/ha  Prieaugis, m³/ha 

 Tūrio 
pokytis 

Bendras 
einamasis 

 Visų 
medynų 

Brandžių 
medynų 

 Tūrio 
pokytis 

Bendras 
einamasis 

Pušynai 28906,4 6995,7 3227,7 909,8 79,6 160,7 77  3.0  0,73 242 282 2,8 5,6 
Eglynai  14546 3155,3 3648,4 1117 59,6 117,8 53  2.8  0,7 217 306 4,1 8,1 
Ąžuolynai  12,4 0,1         10  2.5  0,61 8   0,7 1,1 
Uosynai  258,3 28,9     0,8 1,2 41  1.7  0,6 112   3 4,6 
Beržynai  58788,3 8785,4 12921,3 2868,3 173,4 309,7 45  1.7  0,73 149 222 2,9 5,3 
Juodalksnynai  19738,7 4130,9 5762 1757,1 74,3 139,6 46  1.3  0,71 209 305 3,8 7,1 
Drebulynai  876,8 114,1 239,4 65,1 3,2 5,1 28  1.2  0,71 130 272 3,6 5,8 
Baltalksnynai  1086,3 160 482,3 90,1 5,6 9 29  1.7  0,71 147 187 5,1 8,3 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 66,3 4,3 12,4 1,3 0,2 0,3 21  2.4  0,57 65 102 2,9 4,5 
Iš viso/ 
vidutiniškai  124281,9 23374,7 26293,5 6808,7 396,7 743,4 53  2.1  0,72 188 259 3,2 6 

Informacijos šaltinis: Lietuvos miškų institutas 2010.   
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Miškininkystė nusausintose durpynuose Lietuvoje sukuria apie 22,33 mln. Lt arba 
4,7 % visos miškų ūkyje sukuriamos pridėtinės vertės, darant prielaidą, kad pridėtinė 
vertė pasiskirsčiusi taip pat, kaip ir medienos prieaugio tūris79. Tai atitiktų 180 Lt 
vienam sausintam ir miškininkystės tikslams naudojamam hektarui.  
 

Vertinant ekonominį šlapių pelkinių miškų sausinimo poveikį, reikėtų vertinti 
ekonominės naudos, sukuriamos dėl miško nusausinimo, pokytį, o ne bendrą šio 
sektoriaus reikšmingumą, kadangi žemapelkėse miškininkystė galima ir be sausinimo. 
Pelkinėse augavietėse augančių šlapių miškų ir nusausintų miškų rodiklių palyginimas 
pateikiamas 32 lentelėje. 
 

32 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 metinis 

prieaugis, m³/ha 

nes
aus

into
s 

aug
avi

etė
s (N

) 
nus

aus
into

s 
aug

avi
etė

s (S
) 

ski
rtum

as  
(S−

N) 
nes

aus
into

s 
aug

avi
etė

s (N
) 

nus
aus

into
s 

aug
avi

etė
s (S

) 
ski

rtum
as  

(S−
N) 

nes
aus

into
s 

aug
avi

etė
s (N

) 

nus
aus

into
s 

aug
avi

etė
s (S

) 

ski
rtum

as  
(S−

N) 

Pušynai 137 242 105 200 282 82 3,3 5,6 2,3 
Eglynai  199 217 18 284 306 22 6,9 8,1 1,2 
Ąžuolynai  0 8 8    0,7 1,1 0,4 
Uosynai  159 112 −47    5,2 4,6 −0,6 
Beržynai  122 149 27 193 222 29 4,2 5,3 1,1 
Juodalksnynai  195 209 14 285 305 20 6,6 7,1 0,5 
Drebulynai  153 130 −23 227 272 45 6,1 5,8 −0,3 
Baltalksnynai  117 147 30 151 187 36 6,5 8,3 1,8 
Kiti 
minkštieji 
lapuočiai 76 65 −11 159 102 57 3,7 4,5 0,8 
Vidurkis: 148 188 40 228 259 177 4,6 6 1,4 
Informacijos šaltinis: Lietuvos miškų institutas  

Nusausinimo poveikis medynų produktyvumui priklauso nuo augavietės tipo, 
vyraujančios medžių rūšies, o taip pat medynų amžiaus nusausinimo metu. Didžiausia 
ekonominė nauda gaunama sausinant miškus, augančius žemutinio ir tarpinio tipo 
pelkiniuose ir užpelkėjusiuose dirvožemiuose (Pc, Pd, Uc, Ud augavietėse). Didžiausias 
efektas gaunamas, kai po nusausinimo formuojamas naujas medynas, mažiau efektyvus 
pusamžių ir neefektyvus brandžių medynų sausinimas. Labai nederlingų aukštapelkių 
nusausinimas medynų produktyvumui įtakos turi labai mažai.  

 
Analizuojant miškų, augančių nusausintose ir nesausintose miško pelkinėse 

augavietėse, ekonominės vertės skirtumą, lyginami nusausintose ir nesausintose 
augavietėse augančių medynų duomenys – jų hektaro vertės bei prieaugio hektare 
vertės. Šie rodikliai apskaičiuojami susumuojant atskirų medynų vertes, kurios 
apskaičiuojamos pagal formules: 

 
Kmed = P × Σ (Ip × K) + N × Σ (In × K)   (1) 

                                                 
79 Visų Lietuvos miškų bendras einamasis medienos prieaugis sudaro 15880 tūkst. m³, nusausintose 
pelkinėse augavietėse augančių miškų – 743 tūkst. m³. Informacijos šaltiniai – Lietuvos miškų institutas, 
Valstybinė miškotvarkos tarnyba 2009. 
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 Vha = Σ Kmed × R    (2) 
 ΔV = Vha (saus) − Vha (šlap)   (3) 
 kur: 

Kmed – medyno (nenukirsto miško) vidutinė kaina, Lt/m³; 
P – pagrindinių kirtimų dalis visuose kirtimuose (koeficientas). Pagrindinių bei kitų 

kirtimų santykis prilygintas statistiniam visų Lietuvos miškų kirtimų santykiui 
(33 lentelė); 

N – kitų (nepagrindinių) kirtimų dalis visuose kirtimuose (34 lentelė); 
I – skirtingo stambumo medienos išeiga (koeficientas). Pagrindinių ir kitų 

(prilyginta tarpinių kirtimų rezultatams) kirtimų medienos išeigos 
pasiskirstymas pagal stambumą prilygintas statistiniam visų Lietuvos miškų 
kirtimų medienos išeigos pasiskirstymui (33 ir 34 lentelės). 

K – nenukirsto miško medienos kaina, Lt/m³ (35 lentelė). 
Vha – vidutinė sausinto ir nesausinto nenukirsto miško vertė, Lt/ha (skaičiuojama 

atskirai sausintoms ir nesausintoms pelkinėms augavietėms) 
R – rūšinės sudėties koeficientas (tam tikros rūšies medyno dalis šlapiame/ 

sausintame miške); 
ΔV – miško, augančio nusausintose ir nesausintose pelkių augavietėse, vidutinės 

vertės skirtumas, Lt/ha 
 

33 lentelė. Pagrindinių kirtimų medienos išeigos pasiskirstymas 
Medynai Pagrindinių 

kirtimų dalis 
Pagrindinių kirtimų medienos pasiskirstymas, % 

stambi 
mediena 

vidutinė 
mediena 

smulki 
mediena 

malkinė 
mediena 

atliekos 
Pušynai 0,07 48 29 5 3 15 
Eglynai  0,22 39 32 8 7 14 
Ąžuolynai  0,12 35 18 5 27 15 
Uosynai  0,16 19 39 12 13 17 
Beržynai  0,18 21 39 13 9 18 
Juodalksnynai  0,14 14 45 13 10 18 
Drebulynai  0,22 25 32 10 18 15 
Baltalksnynai  0,10 11 35 19 19 16 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 

0,10 11 35 19 19 16 
Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004–2008  

34 lentelė. Kitų (prilyginta tarpiniams) kirtimų medienos išeigos pasiskirstymas 
Medynai Kitų 

kirtimų 
dalis 

Tarpinių kirtimų medienos pasiskirstymas, % 
stambi 
mediena 

vidutinė 
mediena 

smulki 
mediena 

malkinė 
mediena 

atliekos 
Pušynai 0,93 20 37 23 7 13 
Eglynai  0,78 22 32 20 12 14 
Ąžuolynai  0,88 33 28 10 16 13 
Uosynai  0,84 14 38 14 22 12 
Beržynai  0,82 15 35 21 14 15 
Juodalksnynai  0,86 11 36 23 15 15 
Drebulynai  0,78 19 32 14 21 14 
Baltalksnynai  0,90 8 32 25 24 11 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 

0,90 8 32 25 24 11 
Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004–2008 
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35 lentelė. Nenukirsto miško kainos 2009 m., Lt/m³ be PVM. 

Medynai stambi mediena vidutinė 
mediena 

smulki mediena malkinė 
mediena 

Pušis, maumedis 78,00 69,00 36,00 9,00 
Eglė 81,00 67,00 23,00 7,00 
Ąžuolas 355,00 266,00 159,00 20,00 
Uosis, klevas 81,00 67,00 23,00 20,00 
Beržas 66,00 60,00 27,00 16,00 
Juodalksnis, liepa, guoba, 
skroblas, skirpstas 

41,00 38,00 16,00 7,00 
Drebulė, topolis 35,00 22,00 19,00 4,00 
Baltalksnis, blindė, gluosnis 22,00 20,00 10,00 4,00 
Informacijos šaltinis: LR aplinkos ministro įsakymai dėl nenukirsto miško kainų ir šių kainų 
indeksavimo80.  

Remiantis skaičiavimų, atliktų pagal (1) formulę rezultatais, pagal (2) formulę 
apskaičiuojamos vidutinės nusausintose ir nesausintose pelkinėse augavietėse augančių 
miškų hektaro vertės. Šios vertės gaunamos apskaičiuotoms atskiroms medynų vertėms 
suteikiant miško rūšinę sudėtį atitinkančius svorius (36 lentelė). Kadangi tiek 
sausintuose tiek ir nesausintuose miškininkystei naudojamuose durpynuose pušynai 
kartu su beržynais užima 70 % miško ploto, sausinimo įtakoti pokyčiai šiuose 
medynuose labiausiai įtakoja galutinę miškų vertę. Sausintuose pelkiniuose miškuose 
ypač padidėja eglynų ir beržynų dalis, o sumažėja pušynų ir juodalksnynų.  

 
36 lentelė. Rūšinė miškų sudėtis pelkinėse nesausintose ir pelkinėse nusausintose 

augavietėse, %. 
Medynai Rūšinė sudėtis, pagal 

užimamą teritoriją 
Rūšinė brandžių miškų 
sudėtis, pagal užimamą 
teritoriją 

Prieaugio rūšinė sudėtis 

nesausintos 
augavietės 

Nusausintos 
augavietės 

nesausintos 
augavietės 

Nusausintos 
augavietės 

nesausintos 
augavietės 

Nusausintos 
augavietės 

Pušynai 35,8 23,3 19,1 12,3 26 22 
Eglynai  2,9 11,7 4,5 13,5 4 16 
Ąžuolynai  0,0 0,0         
Uosynai  0,0 0,2     0 0 
Beržynai  35,5 47,3 42,0 37,6 32 42 
Juodalksnynai  25,0 15,9 32,4 17,7 36 19 
Drebulynai  0,1 0,7 0,2 0,5 0 1 
Baltalksnynai  0,7 0,9 1,7 0,7 1 1 
Kiti minkštieji 
lapuočiai 

0,1 0,1 0,0 0,0 0 0 
Iš viso: 100 100 100 100 100 100 

Informacijos šaltinis: skaičiavimai paremti Lietuvos miškų instituto duomenimis 
Pastaba: nesausintos augavietės – Pa, Pb, Pc, Pd, nusausintos augavietės – Pan, Pbn, Pcn, Pdn  

Ekonominę vertę turintis prieaugis (t. y. bendrasis einamasis prieaugis ir savaime 
iškrentančios medienos skirtumas) dėl pelkinių augaviečių nusausinimo vidutiniškai 
padidėja 1,4 m³/ha. Tūrio ir prieaugio pokytis priklauso nuo medžių rūšies (32 lentelė). 
Miško tūris labiausiai padidėja nusausintuose durpynuose auginant pušis (105 m³/ha), o 
didžiausias tūrio sumažėjimas stebimas uosynuose (tačiau durpynuose jų auga nedaug). 
Lyginant su šlapiais pelkinėse augavietėse augančiais miškais, nusausintų miškų tūris 
vidutiniškai padidėja 40 m³/ha.  
                                                 
80 LR aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 194 „Dėl nenukirsto valstybinio miško 
kainų“ ir LR aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-829 „Dėl nenukirsto valstybinio 
miško kainų indeksavimo koeficientų patvirtinimo“  
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Miškų ir jų prieaugių vertės viename hektare prieš ir po sausinimo apskaičiuotos 

atsižvelgiant į miškų ir jų prieaugių rūšinę sudėtį šlapiose ir nusausintose augavietėse 
augančiuose miškuose. Miško ir jo prieaugio verčių skirtumai apibendrinami 37 
lentelėje. 
 

37 lentelė. Vidutinė pelkinėse augavietėse augančių medynų vertė, Lt/ha  
 Visi medynai Brandūs medynai Prieaugis 

Ne
sau

sin
tos

 
aug

avi
etė

s (N
) 

Nu
sau

sin
tos

 
aug
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etė

s (S
) 

Ski
rtum

as  
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N) 
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sau

sin
tos

 
aug

avi
etė

s (N
) 
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sin
tos

 
aug
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etė

s (S
) 
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N) 
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sin

tos
 

aug
avi

etė
s (N

) 
Nu

sau
sin

tos
 

aug
avi

etė
s (S

) 
ski

rtum
as  

(S−
N) 

Pušynai 5.140 10.305 5.166 10.714 16.113 5.400 124 238 115 
Eglynai  6.640 8.260 1.620 14.150 16.263 2.113 230 308 78 
Ąžuolynai  0 1.113 1.113    83 153 70 
Uosynai  1.140 1.305 165    37 54 16 
Beržynai  2.982 4.229 1.247 7.332 8.996 1.664 103 150 48 
Juodalksnynai  2.998 3.700 702 6.572 7.502 930 101 126 24 
Drebulynai  1.443 1.453 10 3.761 4.807 1.046 58 65 7 
Baltalksnynai  710 1.063 354 1.642 2.169 527 39 60 21 
Kiti 
minkštieji 
lapuočiai 594 584 −10 1.729 1.183 −546 

29 40 
12 

Sąlyginis 
miško 
hektaras 
(įvertinus 
medynų 
santykinius 
svorius) 

3.844 5.975 2.131 7.939 8.919 980 112 188 76 

Informacijos šaltinis: Konsultanto skaičiavimai 
Pastaba: nesausintos augavietės – Pa, Pb, Pc, Pd, nusausintos augavietės – Pan, Pbn, Pcn, Pdn  

Santykinai nedidelį nusausinto miško vertės padidėjimą gali sąlygoti didelis 
pelkinėse nusausintose augavietėse augančių medynų amžius (pvz. pušynų, užimančių 
23% nusausintų pelkinių miškų teritorijos, vidutinis amžius yra 77 metai). Tai rodo, kad 
sausinimo sistemos buvo įrengtos jau susiformavusiuose medynuose, kurie sunkiau 
adaptuojasi prie pasikeitusio drėgmės režimo. Nusausintose pelkinėse augavietėse 
užsodinus naujus medynus prieaugis gali būti didesnis.  

 
Miškininkystės sektoriui pastovios subsidijos nėra skiriamos, valstybė (ES) turi 

investuoti siekiant palaikyti gerą melioracijos infrastruktūros būklę. Šiuo metu 
melioracijos sistemų palaikymui vidutiniškai Lietuvoje skiriama apie 21 Lt/ha81 - 
nepakankamai, siekiant užtikrinti infrastruktūros gerą būklę.  

 
Nusausintose pelkinėse augavietėse augančio miško vertė yra 2131 Lt/ha didesnė 

nei nesausintose pelkinėse augavietėse augančio miško (brandžių medynų – 980 
Lt/ha). Miško metinio prieaugio vertė nusausintose pelkinėse augavietėse yra 76 
Lt/ha didesnė nei nesausintose pelkinėse augavietėse. 

Pelkinių augaviečių sausinimo miškininkystės sektoriuje sukuriama nauda 
sudaro apie 55 Lt/ha (iš vidutinio metinio prieaugio sukuriamos vertės atėmus esamas 
                                                 
81 Informacijos šaltinis: LR žemės ūkio ministerija. 2010. 
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išlaidas, melioracijos sistemų palaikymui). Neskiriant pakankamai lėšų būklės 
palaikymui melioracinės sistemos degraduoja, todėl tikėtina, kad ateityje ši nauda 
mažės. 

 
3.2.3 Durpių gavyba 
 

Statistikos departamento duomenimis 2007 metais durpes Lietuvoje išgavo 20 
įmonių. Tais metais durpių gavybos sektoriuje sukurta bendroji pridėtinė vertė buvo 
59,6 mln. Lt. Tai sudarė 0,06 šalies BVP. Nors durpių gavybos sektoriuje sukuriama 
pridėtinė vertė didėja nuo 2000 metų (1 pav.), apie 30–40 % šių įmonių dirba 
nuostolingai (detalesnė informacija apie durpių gavybą Lietuvoje pateikiama 1 priede ). 
 
 

 
1 pav. Durpių gavybos sektoriaus sukurta bendroji pridėtinė vertė, mln. Lt 

 
 
Didžioji dalis Lietuvoje išgaunamų durpių yra eksportuojama. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis 1998–2008 m. laikotarpiu eksportuota apie 95 % šalyje 
išgautų durpių. Lietuvos eksporto ir importo balanse durpių eksportas sudaro 0,2–0,3 % 
bendros eksportuojamos produkcijos vertės, durpių importas – 0,01–0,03 % bendros 
importuojamos produkcijos vertės.  

 
Durpių gavyba apmokestinama mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius 

vadovaujantis LR mokesčio už gamtos išteklius įstatymu82. LR aplinkos ministerijos 
duomenimis 2008 m. už durpių išteklių naudojimą surinkta apie 2 mln. litų. Tai sudaro 
apie 9 % visų surenkamų mokesčių už gamtos išteklius. 

 
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2007 metais durpių 

gavybos įmonėse dirbo 1242 darbuotojai. Tai sudarė 0,08 % visų užimtųjų šalyje. Apie 
600–650 šių darbuotojų gyvena kaimiškose vietovėse, toliau nei 30 km nuo didžiųjų 
miestų. Durpių gavybos sektorius Lietuvoje papildomai sukuria 60–70 darbo vietų 
kitose ūkio šakose. 
                                                 
82 LR mokesčio už gamtos išteklius įstatymas (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382) 
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Lyginant su sukuriamu BVP (0,06 % bendro šalies BVP), tai vieno darbuotojo 

sukuriamas produktas šiek tiek mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. Vidutinis 
darbuotojo atlyginimas 2007 metais po mokesčių buvo 1754 Lt/mėn. – didesnis nei 
vidutiniškai Lietuvoje.  

 
Durpių gavyba vykdoma 14,0 tūkst. hektarų teritorijoje, taigi durpių gavybos 

pramonės sukuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro apie 4257 Lt/ha per metus. LR 
aplinkos ministerijos duomenimis 2008 m. už durpių išteklių naudojimą surinkta apie 2 
mln. litų. Tai sudaro 14,3 Lt/ha per metus. 

 
 

3.2.4 Atviros pelkės su pažeistu hidrologiniu režimu 
 
 

Atviros pelkės su pažeistu hidrologiniu režimu Lietuvoje užima 32 tūkst. ha 
teritoriją (pelkės, nepriskirtos durpių gavybai ir žemės ūkio veiklai). Ši teritorija nėra 
naudojama ekonominei veiklai, todėl laikoma, kad joje nėra sukuriama pridėtinė vertė ir 
palaikomos darbo vietos. 
 
3.3. Durpynų ekonominės naudos ir aplinkos kaštų apibendrinimas 
 
 

Aplinkos kaštai naudojant nusausintus durpynus ekonominėje veikloje gali siekti 
297,4 mln. litų per metus (38 lentelė). Didžiausia žala aplinkai daroma dėl šiltnamio 
dujų išsiskyrimo skaidantis durpėms (272 mln. Lt per metus arba 91,4 % studijoje 
nagrinėtų aplinkos kaštų).  

 
38 lentelė. Aplinkos kaštai naudojant nusausintus durpynus. 

Nusausintų 
durpynų 

naudojimas 
Aplinkos kaštai, Lt per metus Dalis 

aplinkos 
kaštuose, 

% 
Aplinkos 

kaštai, 
Lt/ha Šiltnamio 

dujų 
išsiskyrimas 

Gaisrai Pelkių 
augmenijos 

sunaikinimas 
Vandens 

tarša Aplinkos 
kaštai iš 

viso 
Žemės ūkis 164.119.306 850.163 0 12.622.475 177.591.944 59,7% 754 
Miškininkystė  37.567.434 0 0 0 37.567.434 12,6% 254 
Durpių gavybai 
priskirtos/ 
paveiktos 
teritorijos 

49.240.542 158.806 4.617.180 6.646.375 60.662.903 20,4% 1.641 

Pelkės su pažeistu 
hidrologiniu 
režimu(nepriskirtos 
durpių gavybos, 
žemės ūkio 
teritorijoms ir 
miškams) 

21.059.131 115.931 0 433.279 21.608.341 7,3% 675 

Iš viso, Lt 271.986.413 1.124.901 4.617.180 19.702.128 297.430.622   
Iš viso, % 91,4% 0,4% 1,6% 6,6%     

Vertinant pagal ekonominius sektorius, didžiausi aplinkos kaštai tenka žemės ūkio 
sektoriui (177,6 mln. Lt arba 59,7 % studijoje nagrinėtų aplinkos kaštų). Aplinkos kaštai 
dėl nusausintų durpynų naudojimo durpių gavybai ir miškininkystei gali siekti 
atitinkamai 60,7 mln. Lt (20,4 %) ir 37,6 mln. Lt (12,6 %). 
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Lyginant aplinkos kaštus, atsirandančius dėl ekonominės veiklos viename hektare, 
santykinai didžiausią žalą aplinkai daro durpių gavybos sektorius. Aplinkos kaštai 
durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose sudaro apie 1641 Lt/ha ir 2 kartus 
viršija analogiškus kaštus žemės ūkio teritorijose (754 Lt/ha). 

 
Lyginant aplinkos kaštus, atsirandančius dėl ekonominės veiklos viename hektare, 

santykinai didžiausią žalą aplinkai daro durpių gavybos sektorius. Aplinkos kaštai 
durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose sudaro apie 1641 Lt/ha ir 2 kartus 
viršija analogiškus kaštus žemės ūkio teritorijose (754 Lt/ha). 

 
Draugiškiausia aplinkai nusausintų durpynų panaudojimo sritis yra miškininkystė 

(pagal analizei pasirinktas aplinkos kaštų grupes). Miškuose, augančiuose ant 
nusausintų durpynų vyksta durpių degradacija ir šiltnamio dujų išsiskyrimas, tačiau 
anglies dvideginio asimiliacija dėl padidėjusio medienos prieaugio iš dalies 
kompensuoja šiuos srautus. Aplinkos kaštai dėl pelkinių miškų sausinimo siekia apie 
254 Lt/ha. Miškų sausinimas gali prisidėti prie vandenų taršos, tačiau esamos 
informacijos ir tyrimų duomenų nepakanka šiam poveikiui įvertinti. 
 

Viename sausintos žemapelkės hektare užauginama produkcijos namų ūkiuose už 
2000 Lt, o žemės ūkio bendrovėse – už 4539 Lt ir atitinkamai gaunama 270 ir 393 Lt/ha 
bendrojo pelno. Tačiau valstybės/ES išlaidos žemės ūkiui palaikyti yra 2-3 kartus 
didesnės nei šie pelno rodikliai. Ūkininkavimas nusausintose aukštapelkėse yra labiau 
nuostolingas nei ūkininkavimas vidutiniškai Lietuvoje, tuo tarpu ūkininkavimo 
nusausintose žemapelkėse ekonominiai rodikliai atitinka Lietuvos vidurkį. Didžiausia 
galima sukuriama pridėtinė vertė žemės ūkio sektoriuje naudojamuose nusausintuose 
durpynuose gali siekti 203,8 mln. Lt, arba 1368 Lt/ha (skaičiuojant proporcingai 
teritorijai). Šis rodiklis yra teigiamas, kadangi skaičiuojant pridėtinę vertę išmokos už 
produkciją yra priskiriamos pajamoms. 
 

Nusausintose pelkinėse augavietėse augančio miško vertė yra 2131 Lt/ha didesnė 
nei nesausintose pelkinėse augavietėse augančio miško (brandžių medynų – 980 Lt/ha). 
Miško metinio prieaugio vertė nusausintose pelkinėse augavietėse yra 76 Lt/ha didesnė 
nei nesausintose pelkinėse augavietėse. Pelkinių augaviečių sausinimo miškininkystės 
sektoriuje sukuriama nauda sudaro apie 55 Lt/ha (iš vidutinio metinio prieaugio 
sukuriamos vertės atėmus esamas išlaidas, melioracijos sistemų palaikymui). Neskiriant 
pakankamai lėšų būklės palaikymui melioracinės sistemos degraduoja, todėl tikėtina, 
kad ateityje ši nauda mažės. Gerai melioracinių sistemų būklei palaikyti lėšų poreikis 
yra maždaug keturis kartus didesnis, nei skiriama šiuo metu. Iš vidutinio metinio 
prieaugio sukuriamos vertės atėmus išlaidas, reikalingas melioracijos sistemų geros 
būklės palaikymui gauname 4 Lt/ ha nuostolį. 
 2007 metais durpių gavybos sektoriuje sukurta bendroji pridėtinė vertė buvo 59,6 
mln. Lt (0,06 % šalyje sukuriamo BVP). Apie 95 % Lietuvoje išgaunamų durpių yra 
eksportuojama. 2007 metais durpių gavybos įmonėse dirbo 1242 darbuotojai. Tai sudarė 
0,08 % visų užimtųjų šalyje. Durpių gavybos sektorius Lietuvoje papildomai sukuria 
60–70 darbo vietų kitose ūkio šakose. Durpių gavyba vykdoma 14,0 tūkst. hektarų 
teritorijoje, taigi durpių gavybos pramonės sukuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro 
apie 4257 Lt/ha per metus. LR aplinkos ministerijos duomenimis 2008 m. už durpių 
išteklių naudojimą surinkta apie 2 mln. litų. Tai sudaro 14,3 Lt/ha per metus. 
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4. PELKIŲ ATKŪRIMAS 
 

 
Lietuvoje pelkių atkūrimui iki šiol nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, kiek 

labiau politizuotas apleistų durpynų rekultivavimo klausimas. 1999 m. patvirtinta 
“Išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programa”83. Šios 
programos priede pateikiami pažeistos žemės ir išnaudotų karjerų bei durpynų plotai 
(inventorizacijos duomenys 1998 m. gruodžio 1 d.). Pagal šios inventorizacijos 
duomenis Lietuvoje dėl durpių gavybos yra pažeista 17020 ha žemės, iš kurių apie 26 % 
sudaro jau išnaudoti durpynai (4456 ha). Didžiausi išnaudotų durpynų plotai yra 
Radviliškio rajone – 2713 ha, arba daugiau nei pusė visų išnaudotų durpynų ploto (39 
lentelė). 

 
39 lentelė. Pažeistos žemės (durpynų) plotai 
Rajonas Pažeistos žemės (durpynų) plotas, 

ha 
Iš jų išnaudoti durpynai, 
ha 

Akmenės 121,7 26,5 
Biržų  355,0 5,3 
Jonavos 8,0  8,0 
Kaišiadorių 150,0 70,0 
Kauno 1002,5 428,7 
Klaipėdos 111,5 111,5 
Kretingos 310,0 294,5 
Kupiškio 730,6 44,8 
Marijampolės 981,4 100,0 
Pakruojo 192,3 192,3 
Radviliškio 2713,5  2713,5 
Rokiškio 709,4 152,0 
Šalčininkų 685,0 82,0 
Tauragės 127,0 127,0 
Trakų 209,0 3,6 
Ukmergės 275,0 95,1 
Vilkaviškio 1,0  1,0 
Iš viso: 17020,6 4455,8 

Informacijos šaltinis: Išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programa (Žin., 
1999, Nr. 41-1302).  

Išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programoje 
nenumatyta pažeistų durpynų vietoje atkurti pelkes. Įgyvendinant programą, 2000 
metais parengtas „Pažeistų durpynų (pelkių) naudojimo pagal tikslinę paskirtį planas“84.  

 
Pagal šį planą išskiriama 13083 ha pažeistų pelkių (durpynų), įvertintos apleistų 

durpynų naudojimo kryptys: 
  durpynai, kurie gali būti naudojami durpių gavybai (23 durpynai, 4443 ha);   durpynai, kurie gali būti panaudoti kitos ūkinės veiklos vystymui (4 

durpynai, 294 ha);  vertingos, saugotinos pelkės (20 durpynų, 7684 ha); 
                                                 
83 LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 131/189 „Dėl 
išnaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programos patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 
41-1302). 
84 LR aplinkos ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 121 „Dėl pažeistų durpynų (pelkių) naudojimo 
pagal tikslinę paskirtį plano patvirtinimo“ (2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-410 redakcija). 
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 visuomenės priešgaisrinei apsaugai potencialiai pavojingi durpynai (3 
durpynai 662 ha). 

 
Apie 59 % į planą įtrauktų pažeistų durpynų įvardinti kaip vertingos, saugotinos 

pelkės. Nedidelės apimties pelkių atkūrimo darbai atlikti įgyvendinant Apleistų durpynų 
hidrologinio režimo atkūrimo programą85. Įgyvendinant programą hidrologinis režimas 
atkurtas 100 ha teritorijoje (Vilniaus r. Gegužinės durpynas bei Zarasų r. Velniabalės 
durpynas). Lyginant su pažeistų durpynų plotais ( 1 lentelė), Lietuvos pelkių atstatymo 
apimtis reikėtų interpretuoti kaip pilotinius projektus.  
 
4.1. Pelkių ir šlapynių atstatymo sąnaudos 
 

Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu parengtoje šlapžemių įrengimo/ atstatymo 
studijoje86 siūloma renatūralizuoti nerentabilius arba išeksploatuotus durpynus bei jų 
dalis, o taip pat pertvarkyti greta eksploatuojamų plotų esančias pasausėjusias 
teritorijas. Svarbiausios siūlomo durpynų renatūralizacijos dalys yra pelkėje esančių 
griovių užlyginimas ir apypelkio renatūralizavimas perkeliant ir (ar) pertvarkant 
griovius. Šių darbų sąnaudos įvertintos 104 tūkst. Lt/ha. 

 
Studijoje siūlomi skirtingi šlapynių atstatymo metodai, priklausomai nuo atstatomos 

šlapynės tipo. Dėl to skiriasi ir šių darbų kaina. Ši informacija trumpai apibendrinama 
žemiau (40 lentelė).  

 
40 lentelė. Priemonės atskirų tipų šlapynėms įrengti ar atkurti ir jų sąnaudos 

Atstatomos šlapynės tipas Įrengimo/ 
atstatymo 
sąnaudos, 
tūkst. Lt/ha 

Nusausintos šlapynės 
Apleista 
žemė 

Žemės 
ūkio 
žemė 

Miškai 

Nusausintos aukštapelkės 141    
Nusausintos žemapelkės ir tarpinės 
pelkės 

104    
Nusausinti šlapi miškai 29    
Sausintos (sausinamos) šlapios ir 
sezoniškai užliejamos pievos 

21    
Durpingi pažemėjimai ir lomos 13    
Kūdros 191    
 Šlapžemių įrengimo/ atstatymo studijoje taip pat aprašoma šlapynių savaiminio 
atsistatymo galimybė susidėvėjus melioracijos sistemoms. Melioracinių sistemų 
inventorizacijos duomenimis nusausintuose durpynuose melioracinės sistemos įrengtos 
202416 ha teritorijoje. Iš jų 3116 ha – prastos būklės melioracinės sistemos (15 % nuo 
durpynuose įrengtų melioracinių sistemų ploto) 2916 ha – nurašytos (1,5 %)87.Įvertinus 
lėšas, paskutinį dešimtmetį melioracijai skirtas melioracijos sistemų rekonstrukcijai ir 
                                                 
85 LR vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 79 „Dėl 2008 metų Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ 
86 Gamtos paveldo fondas. 2009. Šlapžemių įrengimo / atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir 
biogeninių medžiagų patekimą į vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių 
įrengimo / atstatymo rekomendacijų parengimas 
87 Informacijos šaltinis: Gamtos paveldo fondas. Dirvožemių ir melioracijos sistemų GIS duoemnų 
analizė. 



Lietuvos pelkių ekonominis vertinimas 2010 m.                                                                   lapkričio mėn. 
 

 

 

77 

sausinimo sistemų eksploatacijos ateities perspektyvas, tokie darbai yra mažai tikėtini. 
Studijoje teigiama, kad dalį „rekonstruotinų“ vietų tikslinga palikti savaiminei 
renatūralizacijai ir kryptingam šlapynių formavimuisi. Tai būtų pigi ir efektyvi 
priemonė.  

 
Vis dėlto, realiai atliktų darbų sąnaudos gali skirtis nuo studijoje apskaičiuotų. 

Pavyzdžiu galėtų būti Aplinkos ministerijos parengta ir pradėta vykdyti Apleistų 
durpynų hidrologinio režimo atkūrimo programa. 2007 m. buvo parengti 5 techniniai 
projektai, o 2008 metais biudžeto lėšomis atlikti darbai pagal du projektus: Vilniaus r. 
Gegužinės durpyno bei Zarasų r. Velniabalės durpyno hidrologinio režimo atkūrimas. Iš 
viso hidrologinis pelkių ekosistemų režimas atkurtas 100 ha teritorijoje. Čia įrengtos 
388 užtvankos. Šių abiejų apleistų durpynų hidrologinio režimo atkūrimo darbai 
kainavo 513 tūkst. litų (sąnaudos pelkių atstatymui viename durpyno hektare– apie 5 
tūkst. Lt). Remiantis Gamtos paveldo fondo vykdytų projektų duomenimis88 atvirais 
kanalais nusausintos aukštapelkės (degradavusios arba dar priskiriamos aukštapelkei) 
atkūrimui reikia 1500–1700 Lt/ha. Vertinant pagal patvenktų kanalų ilgį, reikia 22.000 
– 40.000 Lt/km sausinančių kanalų (Amalvos ir Kamanų pelkių atkūrimo pvz.). 
Papildomų sąnaudų gali būti patiriama jei reikia išpirkti žemes, įrengti naujus pylimus, 
pertvarkyti melioracinę sistemą, persodinti pelkinius augalus.  

 
4.2. Teisiniai reikalavimai pažeistos žemės rekultivavimui ir pelkių atstatymui 
 

Lietuvoje pažeistos žemės rekultivavimą reglamentuoja Žemės gelmių įstatymas89 ir 
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo“90.  
 

LRV nutarimo dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo 3 punkte nurodoma: 

  
Fiziniai ir juridiniai asmenys, eksploatuojantys naudingųjų iškasenų telkinius ir 

durpynus, (...) privalo rekultivuoti pažeistus žemės ūkio naudmenų ir miško plotus į 
žemės ūkio naudmenas ir mišką , o jeigu to atlikti techniškai neįmanoma, – į vandens 
telkinius.  

 
Šis reikalavimas netaikomas, kai: 
3.1 žemės sklypas, kuriame yra pažeista žemė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 776 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo 
paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 66- 1276) 
nustatyta tvarka leistas naudoti pagal kitą paskirtį, nenumatant šios žemės rekultivuoti. 

 3.2. pažeistos žemės plotai pagal detalius planus numatomi užstatyti arba 
panaudoti keliams tiesti, aikštelėms įrengti, kitiems įrenginiams išdėstyti. 
 

Nutarime numatomi šie pažeistos žemės rekultivavimo finansavimo šaltiniai:  valstybinėje žemėje – fizinių ir juridinių asmenų, kuriems buvo leista 
eksploatuoti durpynus, lėšomis; 

                                                 
88 Informacijos šaltinis: Gamtos paveldo fondas. 
89 Žin., 1995, Nr. 63-1582; 1997, Nr. 66-1600, Nr. 117-3012  
90 LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656) 
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 privačioje žemėje, kurioje durpynus eksploatavo šios žemės savininkai – 
žemės savininkų lėšomis;   nesuteiktoje naudotis ir neišnuomotoje laisvos valstybinės žemės fondo 
žemėje – Žemės reformos fondo lėšomis. 

 
Rekultivavimo projektai turi būti pateikiami prašant leidimo eksploatuoti 

naudingųjų iškasenų telkinius. Durpynų (durpių gavybos telkinių) rekultivavimo 
projektai pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai.  
 

Atviru būdu kasamų naudingųjų iškasenų karjerų ir durpynų rekultivavimo tvarką 
nustato Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodika, 
patvirtinta aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 166 (Žin., 
1996, Nr. 115-2680). Ši metodika yra privaloma visiems žemės naudotojams ir 
valdytojams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims bei bendrovėms, 
rengiančioms naudingųjų iškasenų naudojimo projektus. Metodikoje numatytos šios 
pagrindinės pažeistų žemių rekultivavimo kryptys:  į žemės ūkio naudmenas;  į mišką;  į vandens telkinius;  į statybai skirtus plotus;  į kitos paskirties plotus. 
 

Pagal Žemės gelmių įstatymą naudingųjų iškasenų telkinių naudotojai privalo per 
pirmuosius penkerius žemės gelmių išteklių naudojimo metus sukaupti lėšų, reikalingų 
žemei po kasybos rekultivuoti ir būtinoms kitų aplinkos elementų atkūrimo priemonėms 
įgyvendinti, tačiau ši nuostata praktikoje netaikoma. 
 

Reikalavimuose dėl durpynų rekultivavimo nėra numatyta galimybė 
išeksploatuotuose durpynuose atstatyti hidrologinį režimą ir atkurti pelkę. Žiūrint iš 
aplinkosauginės perspektyvos, durpyno užmerkimas vandeniu ir pelkinės augmenijos 
atstatymas sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą (aplinkosauginius 
kaštus). Rekultivavimo metodika turėtų būti papildyta, numatant etapinį durpynų 
rekultivavimą į pelkes (rekultivuojant išeksploatuotas durpyno dalis nedelsiant po 
gavybos užbaigimo). 
 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad reikalavimai dėl rekultivavimo taikomi išnaudotų 
naudingų iškasenų karjerų, durpynų žemei bei kitaip pažeistai žemei (tiesiant kelius, 
įvairias inžinerines komunikacijas, statant įvairius objektus). Melioruotos šlapynės, 
kurios po nusausinimo buvo naudojamos žemės ūkio veiklai ar miškininkystei, nėra 
laikomos pažeistomis teritorijomis, todėl joms nėra taikomi reikalavimai dėl 
rekultivavimo.  

 
Pelkių (šlapynių) atkūrimą žemės ūkio teritorijose iš dalies remia Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programa (priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, 
priemonės programa – „Kraštovaizdžio tvarkymas“, antroji veiklos sritis – šlapynių 
tvarkymas). Šios veiklos tikslas – išsaugoti ir prižiūrėti biologinę įvairovę91: 

 
Šios veiklos įgyvendinimas skatins ekstensyviai naudoti šlapynes ir sušvelnins 

du svarbiausius neigiamus procesus jose: visų pirma, sumažins apleidžiamų 
šlapynių plotus, ir, antra, sumažins šlapynių būklės kaitą dėl intensyvios žemės 

                                                 
91 LR žemės ūkio ministerija 2007. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės. 
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ūkio veiklos. Veikla pagal šią priemonę turės teigiamą poveikį daugeliui jautrių 
paukščių rūšių (pvz., perkūno oželis, stulgys, raudonkojis tulikas), kitoms faunos 
ir floros rūšims ir natūralioms buveinėms, priklausomoms nuo reguliaraus, bet 
neintensyvaus drėgnų pievų naudojimo. Tikimasi, kad ši veikla padės atkurti 
buveines (šalinant krūmus ir nendres) kai kuriose svarbiose šlapynių teritorijose, 
kurios anksčiau buvo naudojamos žemės ūkyje, bet kelerius pastaruosius metus 
yra apleistos. 

 
Pelkės (šlapynės), kurias pareiškėjas nori tvarkyti pagal KPP kraštovaizdžio 

tvarkymo programą, nustatomos vadovaujantis pelkių (šlapžemių) nustatymo ir 
žymėjimo žemėlapiuose taisyklėmis 92:  
  dirvožemis turi būti durpinis, kurio durpių sluoksnis nemažesnis kaip 5 cm, 

arba priskiriamas šiems šlapžemių dirvožemių tipams – aliuvinis pelkinis 
užneštasis (palaidotasis) (Ap(u)) arba deliuvinis glėjinis – DG2;  turi vyrauti būdinga pelkių (šlapžemių) augalija – viksvos, kupstiniai švyliai, 
nendrės, puplaiškiai, pelkiniai asiūkliai, kimininės samanos, purienos, 
gegužliniai, kai kurios žaliosios samanos;  žemė turi būti įmirkusi, nenusausinta drenažu arba anksčiau drenažu 
nusausinti plotai 2000 m. inventorizavimo metu pripažinti blogai veikiančio 
ar neveikiančio drenažo plotais bei plotais, išbrauktais iš nusausintų plotų 
apskaitos;  žemė turi būti neapaugusi mišku. 

 
Remiantis aukščiau aprašytais reikalavimais, galima daryti išvadą, kad Kaimo 

plėtros 2007 – 2013 metais programa remia sausintų durpynų naudojimą žemės ūkyje 
(šienavimas, gyvulių ganymas). Pelkių atstatymas šios programos apimtyje nėra 
remiamas. 

 
Pelkių atstatymas durpių gavybos ir žemės ūkio teritorijose nėra teisiškai 

reglamentuojamas.  
 

2009m. rugsėjo 3d. durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ organizuoto 
dešimtojo Baltijos šalių durpių gamintojų forumo metu LR aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys pateikė informaciją apie 
naują „Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos“ (Žin., 
1996, Nr. 115-2680) redakciją, patvirtintą LR aplinkos ministro 2009m. gruodžio 31d. 
įsakymu Nr. D1-855 „Dėl Aplinkos apsaugos ministro 1996m. lapkričio 15d. įsakymo 
Nr. 166 „Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo. Įsakymas Nr. D1-855 nėra publikuojamas LR aplinkos 
ministerijos tinklalapyje. Tiek LR aplinkos ministerijos tinklalapyje, tiek ir LR Seimo 
teisės aktų duomenų bazėje pateikiama informacija, kad galioja 1996 m. lapkričio 15d. 
aplinkos apsaugos ministro įsakymo redakcija ir nepateikiama jokios informacijos apie 
šio dokumento pakeitimus.  

                                                 
92LR žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-152 „Dėl pelkių (šlapžemių), 
paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo ir žymėjimo žemėlapiuose taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1576). 
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4.3. Pelkių atkūrimo tikslingumas  
 
Lietuvoje trūksta informacijos apie durpynų plotus, jų pažeidimo mastą ir 

pažeistuose durpynuose vykdomą veiklą. Pelkių funkcijų ekonominis vertinimas ir 
aplinkos kaštų pažeistuose durpynuose skaičiavimai atlikti taikant įvairias prielaidas, 
todėl galimos tam tikros paklaidos. Pateikiami teritorijų plotai yra preliminarūs ir turi 
būti patikslinti. Šiame skyrelyje pateikti skaičiavimai iliustruoja potencialią pelkių 
atkūrimo naudą, tačiau dėl duomenų kokybės problemų turėtų būti interpretuojami 
atsargiai. 

 
Ekonominio pelkių vertinimo rezultatai vienareikšmiškai rodo, kad nusausinus 

durpynus atsiranda aplinkos kaštai, kurie nėra įtraukti į gamybos sąnaudas. Pelkių 
atkūrimas sumažintų aplinkai daromą žalą, be to būtų atstatytos natūralių pelkių 
funkcijos, kurios vertinamos apie 287 Lt/ ha per metus93 (žr. skyrių „Nepažeistų pelkių 
funkcijų ekonominis vertinimas“). 

 
Nusausintuose durpynuose tikslinga atstatyti pelkes dėl šių priežasčių:  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo sumažinimas. Analizės rezultatai 

rodo, kad dėl durpių degradacijos iš durpynų su pažeistu hidrologiniu režimu 
gali išsiskirti per metus iki 5,3 mln. tonų CO2 ekvivalento. Tai prilyginama 
metinėms emisijoms iš 1 mln. lengvųjų automobilių94. Palyginimui, 2009 m. 
pabaigoje Lietuvoje buvo 1,56 mln. lengvųjų automobilių95.  Durpynų gaisrų rizikos sumažinimas. Durpynuose ir durpingose pievose 
kylančių gaisrų žala gamtai gali siekti apie 1,1 mln. Lt. Durpynuose įsiplieskę 
ilgalaikiai gaisrai yra ypač sunkiai gesinami, kelia grėsmę gyventojų turtui ir 
visuomenės sveikatai.   Vandens taršos sumažinimas. Nusausinus durpynus padidėja maistinių medžiagų 
išsiplovimas. Preliminariais vertinimais iš nusausintų durpynų į paviršinius 
vandens telkinius gali būti išplaunama apie 1,8 tūkstančių tonų nitratų per metus. 

 
4.3.1 Pelkių atkūrimo žemės ūkio teritorijose tikslingumas 

 
 
Didžiausi aplinkos kaštai (177,6 mln. Lt per metus, 38 lentelė) sukuriami naudojant 

nusausintus durpynus žemės ūkio veiklai, o ekonominė veikla šiose teritorijose yra 
smarkiai subsidijuojama. Tačiau dėl ypatingos žemės ūkio padėties Europos Sąjungos 
politikoje, pelkių atkūrimas žemės ūkio teritorijose gali būti politiškai nepriimtinas. 
Žemės ūkio teritorijose tikslinga visų pirma atkurti pelkes žemėse, kurios nėra 
naudojamos ekonominei veiklai, ir negeneruoja pajamų, tai yra:  apleistoje žemėje – 31787 ha;  atvirose pelkės su pažeistu hidrologiniu režimu (apsausėjusios dėl gretimų 

teritorijų melioravimo) – 9847 ha. 
 

                                                 
93 Taikant prielaidą, kad būtų atkuriamos atviros pelkės, t.y. neįskaičioujant medienos prieaugio 
ekonominės vertės.  
94 Anglies dvideginio ekvivalentas lengvųjų automobilių skaičiui apskaičiuotas naudojant JAV aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje pateikiamą šiltnamio dujų ekvivalentų skaičiuoklę: 
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html#results 
95 Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010. 
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Aplinkos kaštus (šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas, vandens tarša) taip 
pat galima sumažinti įvedus draudimą arti nusausintus durpynus juose įveisiant pievas 
(11627 ha).  

 
Pelkių atkūrimo žemės ūkiui naudojamuose nusausintuose durpynuose tikslingumo 

ekonominis įvertinimas pateikimas 41 ir 42 lentelėse. Skaičiavimai atlikti naudojant 
metodus, taikytus aplinkos kaštų vertinimui (žr. skyrių 3.1 “Aplinkos kaštai” (3.1.1 
“Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas” ir 3.1.4 “Vandens tarša”)). 

 
41 lentelė. Pelkių atkūrimo žemės ūkiui naudojamuose nusausintuose durpynuose 

tikslingumo įvertinimas. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo palyginimas.  
Žemėnauda (žemės ūkio 
veiklai naudojami ar dėl 
jos pažeisti durpynai) 

Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius pelkes 
Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Ariama žemė  11.627 326.729 16.921.278 0 0 0 
Pievos, ganyklos, sodai 182.162 2.313.456 119.813.890 193.789 2.461.123 127.461.585 
Apleista žemė (pievos 
krūmynai)  31.787 403.693 20.907.277 0 0 0 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 9.847 125.060 6.476.861 0 0 0 
Iš viso: 235.423 3.168.938 164.119.306 193.789 2.461.123 127.461.585  

42 lentelė. Pelkių atkūrimo žemės ūkiui naudojamuose nusausintuose durpynuose 
tikslingumo įvertinimas. Aplinkos kaštų dėl vandens taršos palyginimas. 
Žemėnauda (žemės ūkio 
veiklai naudojami ar dėl 
jos pažeisti durpynai) 

Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius pelkes 
Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) 
t per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) 
t per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Ariama žemė 11.627 252 2.775.450 0 0 0 
Pievos 182.162 729 8.015.123 193.789 775 8.526.727 
Apleista žemė/ krūmynai 31.787 127 1.398.623 0 0 0 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 

9.847 39 433.279 0 0 0 

Žemės ūkio teritorijos iš 
viso: 

235.423 1.147 12.622.475 193.789 775 8.526.727 
 

Taip pat tikėtina, kad sumažėtų durpingų pievų gaisrų apimtys ir jų metu patiriama 
žala. Tikslesniam įvertinimui reikėtų atlikti geografinę kylančių gaisrų analizę. 
 

Atkūrus pelkes ekonominei veiklai nenaudojamose žemės ūkio teritorijose 
(apleistoje žemėje, atvirose pelkėse, apsausėjusiose dėl gretimų teritorijų 
melioravimo) bei ariamus nusausintus durpynus pavertus daugiametėmis pievomis 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas sumažėtų apie 708 tūkst. tonų CO2 ekvivalento per metus (apie 36,7 mln. litų per metus). Paviršinių vandens telkinių 
tarša nitratais sumažėtų apie 370 t per metus (apie 4,1 mln. litų per metus). Atkurtų 
natūralių pelkių funkcijų metinė ekonominė nauda gali siekti 11,9 mln. litų. 
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4.3.2 Pelkių atkūrimo nusausintuose pelkiniuose miškuose tikslingumas 

 
 
Nusausinus pelkinius miškus padidėja medynų produktyvumas, tačiau ekonominio 

vertinimo rezultatai rodo, kad ekonominė nauda, gaunama dėl medienos prieaugio yra 
mažesnė nei aplinkos kaštai, atsirandantys dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimo. Pelkių atkūrimo galimybės miškuose, augančiuose ant nusausintų durpynų 
turi būti nagrinėjamas kiekvienu individualiu atveju, atsižvelgiant į melioracinių 
sistemų būklę, medynų rūšinę sudėtį, amžių ir kitus rodiklius. Ilgalaikėje perspektyvoje 
siūloma įvesti griežtus apribojimus pelkinių miškų sausinimui (nusausintų miškų 
teritorijos plėtrai) ir atsisakyti investicijų durpynuose įrengtų melioracinių sistemų 
atkūrimui ir palaikymui. 

 
 

4.3.3 Pelkių atkūrimo durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose tikslingumas 
 
Durpių gavybos poveikis aplinkai yra santykinai didžiausias (didžiausi aplinkos 

kaštai teritorijos ploto vienetui, 38 lentelė). Aplinkos kaštai durpių gavybai 
naudojamuose durpynuose viršija veiklos pajamas, todėl pilnas aplinkos kaštų 
integravimas į durpių gavybos sąnaudas sužlugdytų šią pramonės šaką ir politiškai būtų 
nepriimtinas. Visgi aplinkos kaštai durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose 
gali būti sumažinti atkuriant pelkes. Pelkių atkūrimą rekomenduojama priskirti 
prioritetine durpynų rekultivavimo kryptimi.  

 
Durpių gavybai priskirtose teritorijose pelkes visų pirma reikėtų atkurti teritorijose, 

kuriose nėra vykdoma durpių gavyba:  anksčiau eksploatuotose teritorijose (pradinis pramoninis plotas) – 4231 ha;   durpių gavybai priskirtose atvirose ir mišku apaugusiose pelkėse su pažeistu 
hidrologiniu režimu – 6382 ha;  durpių kasybos sklypų įrengimo poveikyje pažeistose (pasausėjusiose) 
teritorijose už durpynų ribų – 3677 ha.  eksploatuojamuose durpynuose durpių gavybai nenaudojamuose plotuose. 
Teritorijos nustatymui reikėtų atlikti gavybos sklypų inventorizaciją. 

 
Pelkių atkūrimo durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose tikslingumo 

ekonominis įvertinimas pateikimas 43 ir 44 lentelėse. Skaičiavimai atlikti naudojant 
metodus, taikytus aplinkos kaštų vertinimui (žr. skyrių 3.1 “Aplinkos kaštai” (3.1.1 
“Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas” ir 3.1.4 “Vandens tarša”)). 
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43 lentelė. Pelkių atkūrimo durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose 
tikslingumo įvertinimas. Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo palyginimas.  
 Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius pelkes 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt per 
metus 

Eksploatuojami durpynai  22.686 587.567 30.430.116 22.686 587.567 30.430.116 
Apleisti durpynai 4.231 109.583 5.675.298 0 0 0 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 

5.029 63.871 3.307.904 0 0 0 

Nusausinti pelkiniai miškai 
(pelkinės nusausintos 
augavietės) 

5.029 24.643 1.276.278 5.029 24.643 1.276.278 

Durpių skaidymasis 
galutinėje vartojimo 
grandyje 

 165.108 8.550.946  165.108 8.550.946 

Iš viso: 36.976 950.773 49.240.542 27.715 777.319 40.257.340  
44 lentelė. Pelkių atkūrimo durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose 

tikslingumo įvertinimas. Aplinkos kaštų dėl vandens taršos palyginimas. 
Durpių gavybai priskirtos/ 
paveiktos teritorijos Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius pelkes 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) 
t per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) t 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Eksploatuojami durpynai 22.686 492 5.415.148 22.686 492 5.415.148 
Apleisti durpių gavybos 
plotai 

4.231 92 1.009.940 0 0 0 
Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(apsausėjusios) 

5.029 20 221.287 0 0 0 

Durpių gavybai 
priskirtos/ paveiktos 
teritorijos iš viso: 

31.946 604 6.646.375 22.686 492 5.415.148 

 
Taip pat tikėtina, kad sumažėtų durpynų gaisrų apimtys ir jų metu patiriama žala. 

Tikslesniam įvertinimui reikėtų atlikti geografinę kylančių gaisrų analizę. 
 

Atkūrus pelkes durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose (anksčiau 
eksploatuotose teritorijose, durpių gavybai priskirtose pelkėse su pažeistu 
hidrologiniu režimu, durpių kasybos sklypų įrengimo poveikyje pažeistose 
(pasausėjusiose) teritorijose už durpynų ribų) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimas sumažėtų apie 173 tūkst. tonų CO2 ekvivalento per metus (apie 9 mln. 
litų per metus). Paviršinių vandens telkinių tarša nitratais sumažėtų apie 112 t per 
metus (apie 1,2 mln. litų per metus). Atkurtų natūralių pelkių funkcijų metinė 
ekonominė nauda gali siekti 4,1 mln. litų.  

 
4.3.4 Atvirų pelkių su pažeistu hidrologiniu režimu atkūrimo tikslingumas  

 
Taip pat tikslinga atkurti pelkes, su pažeistu hidrologiniu režimu (pelkės, 

nepriskirtos durpių gavybos, žemės ūkio teritorijoms ir miškams) – 32018 ha. Šioje 
teritorijoje nevykdoma ekonominė veikla ir nėra generuojamos pajamos. 
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Atvirų pelkių su pažeistu hidrologiniu režimu atkūrimo tikslingumo ekonominis 

įvertinimas pateikimas 45 ir 46 lentelėse. Skaičiavimai atlikti naudojant metodus, 
taikytus aplinkos kaštų vertinimui (žr. skyrių 3.1 “Aplinkos kaštai” (3.1.1 “Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas” ir 3.1.4 “Vandens tarša”)). 
 

45 lentelė. Atvirų pelkių su pažeistu hidrologiniu režimu tikslingumo įvertinimas. 
Aplinkos kaštų dėl šiltnamio dujų išsiskyrimo palyginimas.  
 Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius 

pelkes 
Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Išsiskiriančių 
šiltnamio dujų 
kiekis, t CO2 ekvivalentu 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(nepriskirtos durpių 
gavybai ir žemės ūkio 
veiklai) 

51.707 406.625 21.059.131 0 0 0 

 
46 lentelė. Pelkių atkūrimo durpių gavybai priskirtose/ paveiktose teritorijose 

tikslingumo įvertinimas. Aplinkos kaštų dėl vandens taršos palyginimas. 
 Esama situacija Prognozuojama situacija, atstačius pelkes 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, 
ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) 
t per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Pažeistų 
pelkių 
plotas, ha 

Iš nusausintų 
durpynų 
išsiplaunančių 
nitratų kiekis 
(įvertinus 
gamtinį foną) t 
per metus 

Aplinkos 
kaštai, Lt 
per metus 

Atviros pelkės su pažeistu 
hidrologiniu režimu 
(nepriskirtos durpių 
gavybai ir žemės ūkio 
veiklai)  

9.847 39 433.279 0 0 0 

 
Taip pat tikėtina, kad sumažėtų durpynų gaisrų apimtys ir jų metu patiriama žala. 

Tikslesniam įvertinimui reikėtų atlikti geografinę kylančių gaisrų analizę. 
 
Atstačius atviras pelkes su pažeistu hidrologiniu (nepriskirtos durpių gavybai ir 

žemės ūkio veiklai) šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas sumažėtų apie 
406,6 tūkst. tonų CO2 ekvivalento per metus (apie 21,1 mln. litų per metus). 
Paviršinių vandens telkinių tarša nitratais sumažėtų apie 39 t per metus (apie 433 
tūkst. litų per metus). Atkurtų natūralių pelkių funkcijų metinė ekonominė nauda gali 
siekti 2,8 mln. litų.  
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5.  REKOMENDACIJOS RACIONALIAM IR TAUSOJANČIAM PELKIŲ 
(DURPYNŲ) NAUDOJIMUI LIETUVOJE UŽTIKRINTI 
 
 
Rekomendacijos racionaliam ir tausojančiam pelkių (durpynų) naudojimui Lietuvoje 

užtikrinti galima suskirstyti į 3 pagrindines grupes   informacijos surinkimas ir patikslinimas;  nusausintuose durpynuose vykdomos veiklos pakeitimų;  pelkių atstatymas. 
 
Rekomendacijos informacijos surinkimui ir patikslinimui:  Patikslinti informaciją apie pelkių ir nusausintų durpynų plotus, būklę ir 

naudojimą, užtikrinti periodinį informacijos atnaujinimą. Informacijos 
kaupimui rekomenduojame sukurti ir pastoviai atnaujinti GIS informacinę 
sistemą;  Surinkti duomenis apie nusausintų durpynų naudojimą žemės ūkiui;  Patikslinti miškų kadastro duomenis apie durpynuose augančius miškus. 
Dirvožemių GIS duomenų analizė rodo, kad miškų, augančių ant durpinių 
dirvožemių plotas yra didesnis, nei priskirta pelkinėms augavietėms;  Atlikti durpių gavybai priskirtų teritorijų inventorizaciją, identifikuoti 
kasybos sklypus ir kitus durpynus, pažeistus dėl durpių gavybos, kuriuose 
turi būti atkurtos pelkės;  Atlikti tyrimus, kurie leistų patikslinti nusausintų durpynų poveikį aplinkai, 
t.y. iš durpynų ištekančio drenažo vandens ir susijusių vandens telkinių 
kokybės tyrimus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo iš nusausintų 
durpynų tyrimus; 

 
Rekomendacijos dėl nusausintuose durpynuose vykdomos veiklos pakeitimų:  Nustatyti privalomą reikalavimą žemės savininkams ir naudotojams nearti 

kitaip neardyti žemės ūkiui naudojamų durpynų. Prie durpynų ardymo 
prisideda važinėjimas sunkia žemės ūkio technika, didelis ganomų gyvulių 
tankis (ypač esant drėgnam dirvožemiui);  Peržiūrėti žemės ūkio išmokų sistemą (ūkininkavimas nusausintuose 
durpynuose). Rekomenduojama atsisakyti išmokų už kultūras, kurių 
auginimui reikia arti durpynus, skatinti daugiamečių pievų, pelkių atkūrimą;  nutraukti žemės ūkiui ir miškininkystei naudojamuose nusausintuose 
durpynuose įrengtų melioracijos sistemų palaikymo ir atstatymo 
finansavimą;  nepažeistuose ar mažai pažeistuose durpynuose, naudojamuose žemės ūkio 
veiklai, populiarinti pelkių šienavimą, informuojant apie galimybes gauti 
išmokas už šią veiklą;  įteisinti reikalavimą nesausinti naujų durpynų miškininkystės reikmėms;  pelkių atkūrimą priskirti prioritetine durpynų rekultivavimo kryptimi;  pakeisti mokesčių už gamtos išteklius (durpes) skaičiavimo tvarką, įvedant 
papildomą mokestį už durpynų, nepadengtų daugiamete augmenija, plotą;  nustatyti apribojimus naujų teritorijų įsisavinimui (pelkių sausinimui) durpių 
gavybos tikslais;  taikyti teršėjas moka principą ir integruoti aplinkos kaštus (pvz. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas, vandens taršą) perkeliant aplinkos 
sąnaudos tiems, kurių veikla ir skatiną aplinkos sąnaudų atsiradimą. 
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Rekomendacijos dėl pelkių atstatymo:  atkurti pelkes nusausintuose durpynuose, kurie nenaudojami žemės ūkio 
veiklai (pvz. apleistose žemėse) ir pelkėse, pažeistose dėl gretimų teritorijų 
melioravimo;  atkurti hidrologinį režimą mažo produktyvumo nusausintuose miškuose;  atkurti pelkes išeksploatuotuose durpynuose, durpių gavybai priskirtose 
nenaudojamose teritorijose;  šviesti visuomenę apie pelkių naudą ir būtinybę atkurti pelkes. 
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PRIEDAI 
1 priedas. Durpių gavybos Lietuvoje apžvalga 
 
1. Durpių gavyba ir eksportas  
 
1.1 Durpių gavybos apimtys 
 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento prie LR Vyriausybės (toliau – LSD) 
duomenimis, Lietuvoje per metus vidutiniškai išgaunama 315,5 tūkstančių tonų durpių 
(1998–2008 m. vidurkis). Didžiąją dalį iškasamų durpių sudaro žemės ūkiui skirtos 
durpės. Kurui skirtų durpių gavybos apimtys 1998–2008 m. vidutiniškai sudarė 49,7 
tūkst. tonų per metus, arba apie 15,5 % nuo bendro išgauto durpių kiekio (P1 lentelė, P1 
pav.).  

 
P1 lentelė. Durpių gavybos apimtys Lietuvoje 1998–2008 m.  
Metai Išgauta 

durpių, 
tūkst. tonų 

Durpės 
žemės 
ūkiui, tūkst. 
tonų 

Durpės 
kurui, tūkst. 
tonų 

Durpės 
kurui, % 
nuo išgauto 
durpių 
kiekio 

Durpės 
žemės ūkiui, 
% nuo 
išgauto 
durpių 
kiekio 

1998 205,3 145,2 60,1 29,3 70,7 
1999 390,1 305,0 85,1 21,8 78,2 
2000 269,3 223,5 45,8 17,0 83,0 
2001 273,2 236,8 36,4 13,3 86,7 
2002 523,9 460,1 63,9 12,2 87,8 
2003 381,9 321,1 60,8 15,9 84,1 
2004 383,0 317,1 65,9 17,2 82,8 
2005 549,7 468,1 81,6 14,8 85,2 
2006 490,0 421,9 68,1 13,9 86,1 
2007 319,7 291,0 28,7 9,0 91,0 
2008 536,4 462,2 74,2 13,8 86,2 

Vidutiniškai 
per metus 

(1998–2008) 
315,5 265,8 49,7 15,5 84,5 

Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą) 
Pastabos: 
1.  Išgauta durpių = Durpės žemės ūkiui + Durpės kurui 
2. 2002–2008 laikotarpiui: Durpės kurui = Kuro durpės + Durpių briketai ir pusbrikečiai + Kitos 

durpės + Durpių granulės  
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 P1 paveikslas. Durpių gavyba Lietuvoje 1998–2008 metais (tūkstančiais tonų) 
 
Pastaraisiais metais (2002–2008) stebimas durpių gavybos didėjimas. Šiuo 

laikotarpiu durpių išgauta vidutiniškai po 455 tūkst. t per metus (P2 lentelė). Bendros 
durpių gavybos apimtys 2002–2008 metų laikotarpiu lyginant su 1998–2001 m. išaugo 
60 %, tačiau šį augimą sąlygojo padidėjusi durpių žemės ūkiui gavyba (72 % augimas), 
o kuro durpių gavyba išliko panašiame lygyje (11 % augimas). Lyginant šiuos 
laikotarpius kurui skirtų durpių santykinė dalis bendrame išgaunamų durpių kiekyje 
sumažėjo nuo 20 % iki 13,9 % (P2 lentelė). 

 
P2 lentelė. Durpių gavybos pokyčiai 1998–2001 ir 2002–2008 m. laikotarpiais.  

Laikotarpis Išgauta durpių 
vidutiniškai per 
metus tūkst. 
tonų  

Durpės žemės 
ūkiui 
vidutiniškai per 
metus, tūkst. 
tonų 

Durpės kurui 
vidutiniškai per 
metus, tūkst. 
tonų 

Durpės kurui, 
% nuo išgauto 
durpių kiekio 

Durpės žemės 
ūkiui, % nuo 
išgauto durpių 
kiekio 

1998–2001 284,5 227,6 56,9 20,0 80,0 
2002–2008 454,9 391,6 63,3 13,9 86,1 
Gavybos 
apimčių 

padidėjimas 
2002–2008 m. 

laikotarpiu 
lyginant su 

1998–2001 m. 
laikotarpiu, % 

59,9 % 72,1 % 11,3 %   

Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą). 
Pastabos: 
1.  Išgauta durpių = Durpės žemės ūkiui + Durpės kurui 
2. 2002–2008 laikotarpiui: Durpės kurui = Kuro durpės + Durpių briketai ir pusbrikečiai + Kitos 

durpės + Durpių granulės (Statistikos departamento klasifikacija) 
3. Lyginant su 2000 ir 2001 metais 2002 m. durpių gavyba išaugo beveik du kartus todėl 

palyginimui pasirinkti 1998–2001 ir 2002–2008 laikotarpiai.  
Durpių gavybos įmonės modernizuoja durpių substratų ir mišinių gamybos linijas, 

todėl galima prognozuoti, kad durpių gavybos apimtys Lietuvoje augs. Pvz. Koncerno 
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„Klasmann-Deilmann“ valdoma UAB „Šilutės durpės“ ruošiasi padvigubinti durpių 
gamybos apimtis, o kartu - ir pardavimus. Bendrovė Traksėdžių kaime atidarė naują 
fabriką, kuriame per metus galima pagaminti ir supakuoti iki 1,1 mln. m³ durpių ir jų 
mišinių96. Bendrovei „Šilutės durpės“ gamybos modernizavimas bei jos plėtra kainavo 
8,5 mln. EUR (30 mln. Lt). 

 
Durpių gavybą vykdančios įmonės informaciją apie durpių gavybą teikia Lietuvos 

geologijos tarnybai (LGT) pagal ataskaitų formą „Durpių išteklių kasybos ataskaita 2-
KN (durpės), kodas 40005”97. Visų nuosavybės formų įmonės statistines ataskaitas 
privalo pildyti atskirai kiekvienam telkiniui, nepriklausomai, ar jo ištekliai ataskaitiniais 
metais naudojami, ar nenaudojami, ir pristatyti LGT. Lietuvos geologijos tarnyba 
duomenis apie durpių gavybą renka nepriklausomai nuo Lietuvos statistikos 
departamento.  

 
Lietuvos geologijos tarnybai teikiamose ataskaitose įmonės pateikia duomenis apie 

iškastų durpių tūrį (kubiniais metrais). Durpių tankis gana stipriai svyruoja, 
priklausomai nuo durpių rūšies ir drėgnumo, todėl perskaičiuojant tūrio vienetus į 
svorio vienetus galimos tam tikros paklaidos. Lyginant su LSD pateikiama informacija, 
Lietuvos geologijos tarnybos turimais duomenimis (2-KN statistinės ataskaitos) durpių 
gavybos apimtys yra vidutiniškai apie 15 % mažesnės (P3 lentelė). 

 
P3 lentelė. Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos statistikos departamento pateikiamų 
duomenų apie durpių gavybos apimtis palyginimas.  
 Lietuvos geologijos tarnybos duomenys  Išgauta 

durpių (LSD 
duomenys), 
tūkst. t 

Skirtumas, 
% Metai Išgauta 

durpių, 
mln. m³ 

Iš jų 
mažaskaidžių, 

mln. m³ 
Išgautų durpių 

svoris 
(perskaičiuota), 

tūkst. t 
2000 1,694 1,314 233,68 269,3 13,2 
2005 3,103 2,093 453,16 549,7 17,6 
2008 3,16 2,294 448,48 536,4 16,4 

Informacijos šaltiniai: LSD, Lietuvos geologijos tarnyba (2-KN statistinės ataskaitos). 
Pastaba:  
Perskaičiuojant Lietuvos geologijos tarnybos duomenis iš tūrio vienetų į svorio vienetus naudoti šie 

koeficientai: 0,12 – mažaskaidėms durpėms, 0,2 – kitoms durpėms.  
Siekiant išvengti painiavos, toliau šioje ataskaitoje remsimės Lietuvos statistikos 

departamento informacija apie durpių gavybos, eksporto ir naudojimo apimtis. 
 

1.2 Durpių importo ir eksporto apimtys 
 

Lietuvoje iškastų durpių eksporto apimtys stabiliai auga. 1998 m. buvo 
eksportuojama 270,6 tūkst. tonų, o 2008 metais šis kiekis siekė 418,9 tūkst. tonų. Nuo 
2004 metų auga ir durpių importo apimtys (2008 m. buvo importuota 105,4 tūkst. tonų 
durpių) (P4 lentelė, P2 pav.).  

                                                 
96 http://vz.lt/newsletter/straipsnis/2010/06/22/Silutes_durpes_atidaro_30_mln__Lt_vertes_fabrika  
97 Patvirtinta 2000 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Geologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos 
įsakymu Nr. 23 (Žin., 2000, Nr. 72-2248) 
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P4 lentelė. Durpių ir durpių dirbinių eksportas ir importas Lietuvoje 1998–2008 m., 
tūkst. t  
Metai Eksportas Importas 

durpės durpių 
dirbiniai 

iš viso  durpės durpių 
dirbiniai 

iš viso 
1998 270,6 0,0 270,6 1,8 0,0 1,8 
1999 253,9 0,0 253,9 2,0 0,0 2,0 
2000 281,2 0,0 281,2 1,6 0,0 1,6 
2001 321,2 0,0 321,2 0,8 0,0 0,8 
2002 339,8 0,0 339,8 1,5 0,1 1,6 
2003 388,0 0,3 388,3 2,8 0,3 3,1 
2004 421,1 0,1 421,1 7,9 0,2 8,1 
2005 467,7 0,0 467,7 22,9 0,0 22,9 
2006 471,8 0,0 471,8 29,0 0,0 29,0 
2007 488,8 0,0 488,8 59,1 0,0 59,1 
2008 418,9 0,0 418,9 105,4 0,0 105,4 

Iš viso 
1998–
2008  4122,9 0,5 4123,3 234,9 0,6 235,4 

Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą).  

 P2 paveikslas. Durpių ir durpių dirbinių eksportas ir importas Lietuvoje 1998–2008 m., 
tūkst. t  

 
Auga ir eksportuojamos produkcijos vertė. 2008 m. eksportuota produkcijos už 

103,6 mln. Lt, o 1998–2008 m. laikotarpiu iš viso eksportuota produkcijos už beveik 
750 mln. Lt. Paskutiniais metais pradėjo augti importuojamos produkcijos apimtys 
(2008 m. importuota durpių už 16,4 mln. Lt.) (P5 lentelė, P3 pav.). Galimas scenarijus, 
kad dalis importuotų durpių per Lietuvos įmones yra eksportuojamos.  
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P5 lentelė. Durpių ir durpių dirbinių produkcijos eksportas ir importas Lietuvoje 1998–
2008 m., tūkst. Lt  
Metai Eksportas Importas Balansas 

1998 41.993,2 332,7 41.660,5 
1999 40.562,0 329,1 40.232,9 
2000 42.967,7 375,8 42.591,9 
2001 48.859,1 245,5 48.613,6 
2002 57.720,5 1.145,2 56.575,3 
2003 68.092,2 2.249,7 65.842,5 
2004 74.197,5 1.930,3 72.267,2 
2005 84.925,5 2.706,5 82.219,0 
2006 89.227,9 3.395,0 85.832,8 
2007 97.552,9 8.278,7 89.274,2 
2008 103.572,5 16.371,0 87.201,5 

Iš viso 1998–2008  749.670,9 37.359,6 712.311,4 
Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą)  

 P3 paveikslas. Durpių ir durpių dirbinių produkcijos eksportas ir importas Lietuvoje 
1998–2008 m., tūkst. Lt  

 
Palyginę durpių gavybos ir eksporto duomenis matome, kad didžioji dalis Lietuvoje 

išgaunamų durpių yra eksportuojama. Durpių ir durpių dirbinių eksportas 1998–2008 m. 
sudaro 95,4 % gavybos apimčių. Atskirais metais (pavyzdžiui, 2001, 2003, 2004 ir 
2007) eksporto apimtys viršijo gavybos apimtis (P6 lentelė, P4 pav.).  
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P6 lentelė. Durpių ir durpių dirbinių gavybos ir eksporto apimtys 1998–2008 m.  
 Metai Išgauta durpių, tūkst. t Eksportuota durpių ir 

durpių dirbinių, tūkst. t 
Eksporto dalis išgautų 
durpių kiekyje, %  

1998 205,3 270,6 131,8 
1999 390,1 253,9 65,1 
2000 269,3 281,2 104,4 
2001 273,2 321,2 117,6 
2002 523,9 339,8 64,9 
2003 381,9 388,3 101,7 
2004 383,0 421,1 110,0 
2005 549,7 467,7 85,1 
2006 490,0 471,8 96,3 
2007 319,7 488,8 152,9 
2008 536,4 418,9 78,1 

Iš viso 1998–2008  4322,4 4123,3 95,4 
Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą).  
 

 P4 paveikslas. Durpių ir durpių dirbinių gavybos ir eksporto apimtys 1998–2008 m.  
 
 
Durpių gavybą vykdančios įmonės 2-KN statistinėse ataskaitose Lietuvos geologijos 

tarnybai pateikia duomenis ir apie durpių realizaciją. Šiose ataskaitose pateikiama 
informacija labai skiriasi nuo LSD duomenų. 2-KN ataskaitose deklaruojama, kad 
vietinėje rinkoje realizuojama 33–50 % Lietuvoje išgaunamų durpių. Neatitikimą tarp 
LSD ir LGT duomenų gali sąlygoti keletas veiksnių: 

  Vietinės rinkos apibrėžimas (kai kurios įmonės durpes, eksportuojamas į ES 
šalis, deklaruoja kaip realizuotas vietinėje rinkoje);  Dalis Lietuvoje išgaunamų durpių gali būti eksportuojama per tarpininkus. 
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Lietuvos Statistikos departamento duomenis pagrindžia AB „Rėkyva“ pateikta 

informacija apie durpių realizacijos rinkas (P7 lentelė). Virš 80 % išgaunamos 
produkcijos eksportuoja ir UAB „Sulinkiai“98. 

 
P7 lentelė. AB “Rėkyva” išgaunamų durpių realizacija pagal rinkas. 

Metai Eksportuota į 
ES valstybes, 
tūkst. m³ 

Eksportuota į 
kitas šalis, 
tūkst. m³ 

Realizuota 
Lietuvoje, 
tūkst. m³ 

Lietuvoje 
realizuotos 
produkcijos 
dalis, % 

2006/07 327,5 53,4 6,3 1,6 
2007/08 320,1 57,6 8,1 2,1 
2008/09 280,9 88,2 14,9 3,9 
2009/2010 175,3 44,5 13,9 5,9 

Informacijos šaltinis: AB „Rėkyva“  
Nekontroliuojamo durpių gavybos ir eksporto problema paminėta ir LR valstybės 

kontrolės Valstybinio audito ataskaitoje „Žemės gelmių naudojimas“:  
 
„Lietuvoje neribojama šalies žemės gelmių išteklių gavyba (išskyrus kvarcinį smėlį) 

ir nenustatyti galimų limitų kriterijai, todėl kyla rizika dėl būsimų kartų poreikių 
naudingosioms iškasenoms visos šalies, regionų ar rajonų ir atskirų telkinių mastu 
užtikrinimo“. 

 
1.3 Durpių gavybos svarba šalies ekonomikai ir gyventojų užimtumui 
 
 

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2007 metais durpes 
Lietuvoje išgavo 20 įmonių. Tais metais durpių gavybos sektoriuje sukurta bendroji 
pridėtinė vertė buvo 59,6 mln. Lt. Tai sudarė 0,06 % šalies BVP. Nors durpių gavybos 
sektoriuje sukuriama pridėtinė vertė didėja nuo 2000 metų (P5 pav.), apie 30–40 % šių 
įmonių dirba nuostolingai99 (žr. Priedą Statistiniai duomenys ir informacija). 
 
 

                                                 
98 Informacijos šaltinis: http://www.sulinkiai.lt/apieimone_lt.html  
99 Svyravimas atsiranda dėl to, kad durpių gavybos procesą įtakoja klimatiniai veiksniai 
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P5 paveikslas. Durpių gavybos sektoriaus sukurta bendroji pridėtinė vertė, mln. Lt 
 
Lietuvos eksporto – importo balanse durpės sudaro 0,2–0,3 % bendros 

eksportuojamos produkcijos vertės, durpių importas sudaro 0,01–0,03 % bendros 
importuojamos produkcijos vertės (P8 lentelė).  

 
P8 lentelė. Durpių eksporto ir importo dalis Lietuvos eksporto ir importo balanse.  

Metai Eksportas Importas 
Viso šalyje, 
tūkst. Lt 

Durpių, 
tūkst. Lt 

Durpių 
dalis 
bendroje 
vertėje, 
% 

Viso šalyje, 
tūkst. Lt 

Durpių, 
tūkst. Lt 

Durpių 
dalis nuo 
bendroje 
vertėje, 
% 

1999 11.014.655,9 40.562,0 0,37 18.507.677,3 329,1 0,00 
2000 14.193.196,7 42.967,7 0,30 20.876.870,0 375,8 0,00 
2001 17.117.163,0 48.859,1 0,29 24.241.272,5 245,5 0,00 
2002 19.117.441,0 57.720,5 0,30 27.478.778,7 1.145,2 0,00 
2003 21.262.630,7 68.092,2 0,32 29.437.983,9 2.249,7 0,01 
2004 25.819.155,5 74.197,5 0,29 34.383.625,6 1.930,3 0,01 
2005 32.767.251,6 84.925,5 0,26 43.151.897,9 2.706,5 0,01 
2006 38.888.333,6 89.227,9 0,23 53.274.587,5 3.395,0 0,01 
2007 43.192.379,0 97.552,9 0,23 61.503.517,6 8.278,7 0,01 
2008 55.510.970,8 103.572,5 0,19 73.006.347,4 16.371,0 0,02 
2009 40.724.896,2 110.148,7 0,27 45.137.968,5 13.530,1 0,03 

Parengta pagal LSD statistinius duomenis. Durpių importo ir eksporto duomenys pagal P6 lentelę.   
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2007 metais durpių 

gavybos įmonėse dirbo 1242 darbuotojai (žr. Priedą Statistiniai duomenys ir 
informacija). Tai sudarė 0,08 % visų užimtųjų šalyje. Jei palyginsime su sukuriamu 
BVP (0,06 % bendro šalies BVP), tai vieno darbuotojo sukuriamas produktas šiek tiek 
mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. Vidutinis darbuotojo atlyginimas 2007 metais po 
mokesčių buvo 1754 Lt/mėn. – didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.  
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Durpių gavyba apmokestinama mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius 
vadovaujantis LR mokesčio už gamtos išteklius įstatymu100. LR aplinkos ministerijos 
duomenimis 2008 m. už durpių išteklių naudojimą surinkta apie 2 mln. litų. Tai sudaro 
apie 9 % visų surenkamų mokesčių už gamtos išteklius101. Iš viso 2009 metais už 
gamtos išteklius surinkta 26,77 mln. Lt. Šiuo metu mokestis yra 0,62 Lt už kubinį 
metrą.  

 
 

2. Durpių panaudojimo sritys ir alternatyvų analizė 
 

 
Durpės šiuo metu Lietuvoje naudojamos keliose ūkio šakose:  Kurui;  Durpių substratų gamybai ir pažeisto dirvožemio atstatymui;  Medicinoje. 
 
Statistinė informacija renkama tik apie kurui ir energijos gamybai naudojamą durpių 

kiekį. Bandydami apskaičiuoti Lietuvoje naudojamų durpių kiekį remiantis statistiniais 
duomenimis apie durpių gavybą, importą ir eksportą penkerių metų laikotarpiui (2004–
2008), gauname neigiamą balansą (P9 lentelė). 

 
P9 lentelė. Durpių sunaudojimo Lietuvoje 2004–2008 m. įvertinimas, tūkst. t. 
Metai Išgauta 

durpių, 
tūkst. 
tonų 

Durpių ir 
durpių 
dirbinių 
importas, 
tūkst. 
tonų 

Durpių ir 
durpių 
dirbinių 
eksportas, 
tūkst. 
tonų 

Lietuvoje 
liekantis 
durpių 
kiekis, 
tūkst. 
.tonų 

Kuro durpių 
ir 
pusbrikečių 
bendrasis 
sunaudojimas 
kurui ir 
energijos 
gamybai 

Lietuvoje 
liekantis 
durpių 
kiekis, be 
kurui 
naudojamų 
durpių 
tūkst. tonų 

2004 383,0 8,1 421,1 −30,1 65,7 −95,8 
2005 549,7 22,9 467,7 104,9 69,3 35,6 
2006 490,0 29,0 471,8 47,3 75,7 −28,4 
2007 319,7 59,1 488,8 −110,0 87,8 −197,8 
2008 536,4 105,4 418,9 222,9 59,1 163,8 
Iš viso 2278,7 224,5 2268,3 234,9 357,6 −122,7 
Vidutiniškai 
per metus 455,7 44,9 453,7 47,0 71,5 −24,5 
Parengta pagal LSD pateiktus statistinius duomenis (žr. 2 priedą).  

Sovietmečiu durpės taip pat buvo naudojamos statybos gaminių gamybai ir kraikui. 
Lietuvos Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ duomenimis apie 1965 metus 
šis durpių panaudojimas baigėsi ir šioms reikmėms durpės nebenaudojamos. 
Pagrindinės durpių naudojimo Lietuvoje sritys, alternatyvų taikymo galimybės 
aptariamos žemiau.  

 

                                                 
100 LR mokesčio už gamtos išteklius įstatymas (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382) 
101 Nėra galimybių atlikti istorinę gamtos išteklių mokesčio surinkimo analizę, kadangi ankstesniais 
metais surenkami mokesčiai nebuvo diferencijuojami pagal išteklių rūšis.  
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2.1 Durpės kurui 
 

 
Pasaulyje durpės kurui nėra plačiai naudojamos. Apie 90 % kuro durpių 

pagaminama ir sunaudojama penkiose valstybėse: Suomijoje, Airijoje, Švedijoje, 
Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje102.  

 
Paskutiniaisiais tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais durpių buvo iškasta 230 

tūkst. t ir didžioji jų dalis buvo sudeginta. Sovietmečiu durpių gavybos apimtys išaugo. 
1975 m. šiluminėse elektrinėse ir statybinių medžiagų pramonės įmonėse buvo 
sudeginta apie 280 tūkst. t durpių, o po dešimtmečio šiam tikslui jau buvo sunaudota tik 
apie 50 tūkst. t (2–3 % bendro iškastų durpių kiekio)103. 

 
Atgavus nepriklausomybę, durpių gavybos plėtojimas buvo sprendžiamas 

Vyriausybės lygmenyje. 1994 m. LR vyriausybė priėmė nutarimą dėl durpių kuro 
gamybos pramonės atnaujinimo bei plėtojimo104 ir pritarė Durpių kuro gamybos plėtimo 
pirmaeilių darbų sąrašui. Šios pastangos padėjo padidinti durpių gavybos apimtis, tačiau 
ne kuro durpių, o žemės ūkiui skirtų durpių gamybos sąskaita.  

 
Remiantis Lietuvos Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, 

kurui skirtų durpių gavybos apimtys 2002–2008 m. vidutiniškai sudaro 49,7 tūkst. tonų 
per metus, arba apie 15,5 % bendro išgauto durpių kiekio (P1 lentelė). Labai panašius 
skaičius deklaruoja ir Durpių įmonių asociacija „Lietuviškos durpės“105.  

 
Kurui naudojamos gabalinės ir trupininės durpės, jų briketai, granulės ir kiti 

gaminiai106. Lietuvos Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ duomenimis 
Lietuvoje gaminamos trupininės kuro durpės, pusbrikečiai ir gabalinės kuro durpės. 
Durpių pusbrikečius gamina UAB „Tytuvėnų durpės“ ir UAB „Durpeta“, gabalines 
durpes kurui gamina UAB „Ežerėlio durpės“ ir UAB „Sulinkiai“. 
 

Lietuvoje pagamintos kuro durpės naudojamos vietinėje rinkoje. Vidutiniškai per 
metus107 Lietuvoje sunaudojama 50,1 tūkst. tonų kurui skirtų durpių ir 17,3 tūkst. tonų 
durpių briketų ir pusbrikečių. Eksportuojami santykinai nedideli kuro durpių kiekiai 
(vidutiniškai 3,7 tūkst. tonų per metus). Panašus durpių kuro kiekis yra importuojamas 
(durpių briketai, vidutiniškai 4,4 tūkst. tonų per metus). Nuo 2005 metų durpių kuro 
importo apimtys šiek tiek išaugo (žr. priedą Statistiniai duomenys ir informacija). 

 
Pagrindiniai durpių kuro naudotojai – namų ūkiai (13,5 tūkst. tonų per metus), 

katilinės (10,9 tūkst. tonų per metus), kitos pramonės įmonės (17,5 tūkst. tonų per 
metus). Namų ūkių sektoriuje populiaresnis kuras – durpių briketai ir pusbrikečiai (14,8 
                                                 
102 K. Holmgren, J. Kirkinen, I. Savolainen. 2008. Climate Impact of Peat Fiel Utilisation. Peatlands and 
Climate Change. International Peat Society. 
103 Informacijos šaltinis: Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ tinklalapis 
http://www.asocdurpes.lt/ 104 LR vyriausybės 1994 m. vasario 22 d. LR nutarimas Nr. 118 „Dėl durpių kuro gamybos pramonės 
atnaujinimo bei plėtojimo ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 216 
papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 15-258). 
105 Lithuanian Peat Producers Association. Study of Fuel Peat Industry 
106 Informacijos šaltiniai: www.ekostrategija.lt, Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ 
tinklalapis http://www.asocdurpes.lt/ 
107 Čia ir toliau šiame skyriuje „vidutiniškai per metus“ reiškia vidutinį metinį kiekį 1998–2008 m. 
laikotarpiui. 
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tūkst. tonų per metus). 2007 metais santykinai didelis kuro durpių kiekis buvo 
sunaudotas termofikacinėse elektrinėse (25,8 tūkst. tonų), tačiau 2008 m. kuro durpių 
suvartojimas šiame sektoriuje krito iki 0,5 tūkst. tonų (žr. Priedą Statistiniai duomenys 
ir informacija). 2010 metais spaudoje pasirodė straipsniai apie planus Kaune statyti 
termofikacinę elektrinę, kuri būtų kūrenama biokuru ir durpėmis108, tačiau šis projektas 
dar nepasiekė derybų stadijos ir apie jo ateitį kol kas anksti kalbėti. Šiuo metu nėra 
neaišku, ar durpių kuras bus naudojamas kitose termofikacinėse elektrinėse. 
 
2.1.1 Durpių kuro savybės109 

 
Degioje durpių kuro masėje 67–70 % sudaro lakioji dalis (palyginimui – medžio 

atliekose apie 85 %). Elementinėje sudėtyje vyrauja anglis (nuo 52 % iki 65 %) ir 
deguonis (nuo 26 % iki 36 %). Nedidelę dalį sudaro vandenilis (5–6 %), azotas (0,6–
2,3 %) ir siera (0,1–1,5 %). Pradinė lakiųjų medžiagų išsiskyrimo temperatūra yra 100 – 
110°C. Durpių užsiliepsnojimo temperatūra 225°C.  

 
Durpių kuro frakcinė sudėtis priklauso nuo gaminamo kuro rūšies, gamybos 

technologijos, įrenginių konstrukcijos bei kokybės, klimatinių gamybos sezono sąlygų ir 
kt. Trupininio durpių kuro dalelių dydis kinta nuo 0,5 iki 25 mm, tačiau vidutinis dydis 
yra apie 10 mm, o dalelių, didesnių nei 25 mm kiekis neturi viršyti 8 %. Gabalinis kuras 
formuojamas įvairaus dydžio gabalais, pvz. 300×100×90 mm, 300×130×110 mm arba 
250×80×80 mm. Smulkių dalelių šiame kure turi būti mažiau nei 15 %. Durpių 
pusbrikečiai gaminami tokių išmatavimų: (80–200) × (40–75) × (15–70) ir leidžiamas 
smulkmės kiekis (< 25 mm) yra 5–6 %. Pusbrikečių leidžiamas smulkmės kiekis < 7 %. 

 
Remiantis Jungtinių Tautų Klimato kaitos konvencijos UNFCCC ataskaitų 

reikalavimais durpės priskiriamos iškastiniam (neatsinaujinančiam) kurui110. 2006 m. 
IPCC šiltnamio dujų inventorizacijos metodiniuose nurodymuose durpės taip pat 
priskiriamos iškastiniam kurui111. Tai iliustruoja šios ištraukos: 

 
Fuel definitions, footnote 
Although peat is not strictly speaking a fossil fuel, its greenhouse gas emission 
characteristics have been shown in life cycle studies to be comparable to that of fossil 
fuels (Nilsson and Nilsson, 2004; Uppenberg et al., 2001; Savolainen et al., 1994). 
Therefore, the CO2 emissions from combustion of peat are included in the national 
emissions as for fossil fuels. 
1.4.2. Emission factors 
Note that CO2 emissions from biomass fuels are not included in the national total but 
are reported as an 
information item. Net emissions or removals of CO2 are estimated in the AFOLU sector 
and take account of these emissions. Note that peat is treated as a fossil fuel and not a 
biofuel and emissions from its combustion are therefore included in the national total. 
                                                 
108 http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/suomiai-sildys-kauna-biokuru-273693  
109 Informacija parengta pagal http://www.ekostrategija.lt  
110 United Nations Framework Convention on Climate Change Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice. 2004. Guidelines for the preparation of national communications by Parties 
included in Annex I to the Convention, Part I: UNFCCC reporting guidelines on annual inventories. 
Twenty-first session, Buenos Aires, 6–14 December 
2004.http://unfccc.int/resource/docs/2004/sbsta/08.pdf 
111 Intergovernmental panel on climate change (IPCC). 2006. 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm 
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Glossary 
Biofuels Any fuels derived from biomass, either deliberately grown or from waste products. Peat 
is not considered a biofuel in these guidelines due to the length of time required for peat 
to re-accumulate after harvest. 
Biogenic carbon Carbon derived from biogenic (plant or animal) sources excluding fossil carbon. Note 
that peat is treated as a fossil carbon in these guidelines as it takes so long to replace 
harvested peat. 
Biomass (1) The total mass of living organisms in a given area or of a given species usually 
expressed as dry weight. 
(2) Organic matter consisting of or recently derived from living organisms (espically 
regarded as fuel) 
excluding peat. Includes products, by-products and waste derived from such material. 
Fossil carbon Carbon derived from fossil fuel or other fossil source. 

 
2.1.2 Durpių kuro kaina 

 
Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis durpių 

kuras yra viena pigiausių kuro rūšių Lietuvoje. 2008 m. viena tona durpių, įskaitant 
transportavimo išlaidas, vidutiniškai kainavo 494 Lt (be PVM) (P10 lentelė). Panašiai 
tiek pat kainavo ir tona akmens anglies (505 Lt/t). 

 
P10 lentelė. Vidutinės kuro rinkos kainos (be PVM, įskaitant transportavimo išlaidas). 

Kuro rūšys 
2008 I 

ketvirtis 
(Lt/tne) 

2008 II 
ketvirtis 
(Lt/tne) 

2008 III 
ketvirtis 
(Lt/tne) 

2008 IV 
ketvirtis 
(Lt/tne) 

Vidutinė 
kaina 
2008, Lt/ 
tne Gamtinės dujos  1200 1428 1759 1781 1542 

Mazutas (1 % 
sieringumo) 1539 nd nd 989 1264 
Skiedra, pjuvenos, 
malkos  715 710 708 704 709 
Medienos granulės 968 nd 1150 1036 1051 
Skalūnų alyva  1318 1290 1923 1517 1512 
Dyzelinas  2301 2654 2892 1913 2440 
Suskystintos dujos  1764 nd nd 1234 1499 
Akmens anglis 462 455 473 630 505 
Durpės  480 484 497 515 494 
Biodujos 585 1050 1050 1050 934 
Presuoti šiaudai 522 484 484 379 467 

Informacijos šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. http://www.regula.lt 
Pastabos:  
nd – nėra duomenų. Šios kuro rūšies pirkimų nebuvo  
Durpių kaina yra viena iš žemiausių lyginant su kitomis Lietuvoje naudojamo kuro 

rūšimis, tačiau energijos vieneto gamybos sąnaudos naudojant durpių kurą yra panašios 
kaip malkų kuro. Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
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duomenimis energijos vienetą galima pagaminti mažesnėmis sąnaudomis naudojant 
akmens anglis, gamtines ar suskystintas dujas (P11 lentelė). 

 
P11 lentelė. Išlaidos energetinio vieneto gamybai naudojant įvairių rūšių kurą. 

Kuro rūšys Dimensija 
Norminės 

kuro 
sąnaudos Ck 

Vidutinė 
kuro kaina 

2008 m., Lt/ 
tne 

Energetinio 
vieneto 

gamybos 
kaina, Lt/ 

tūkst. kWh 
Gamtinės dujos  kg/kWh 0,0763 1542 118 
Skiedra, pjuvenos, 
malkos  kg/kWh 0,2609 709 185 
Medienos granulės kg/kWh 0,2143 1051 225 
Dyzelinas  kg/kWh 0,0851 2440 208 
Suskystintos gamtinės 
dujos  kg/kWh 0,0798 1499 120 
Akmens anglis kg/kWh 0,1633 505 82 
Presuoti šiaudai kg/kWh 0,2483 467 116 
Durpės  kg/kWh 0,3612 494 178 
Durpių briketai kg/kWh 0,2197   

Informacijos šaltinis: konsultanto skaičiavimai naudojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos duomenis http://www.regula.lt 

 
Pastabos: 
1. Normatyvinės kuro sąnaudos Ck – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

nustatytos normatyvinės kuro sąnaudos būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti. Informacijos 
šaltinis: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimas 
Nr. 03-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam 
vandeniui pašildyti“ (Žin. 2007, Nr. 15-579 redakcija).  

2. Presuotų šiaudų nominalinės kuro sąnaudos apskaičiuotos remiantis Cowi Baltic parengta 
ataskaita „Šiaudų kuro naudojimo technologijų įvertinimas ir rekomendacijų tolimesniam jų 
naudojimui bei biokuro briketų iš smulkių šiaudų ir žolinių augalų paruošimo technologijos 
parengimas“. Galimos paklaidos dėl skirtingos skaičiavimo metodikos.  

2.1.3 Durpių kuro peleningumas 
 
 Normalios būsenos durpių kuro peleningumas gali siekti apie 6 % ir viršija 

medienos vidinį peleningumą (apie 1 %). Trupininių durpių kuro peleningumas 
paprastai svyruoja 1–5 % ribose, leidžiamas sausos masės peleningumas neturi viršyti 
23 %. Gabalinių durpių sausos masės peleningumas neturi viršyti 23 % (A14, Durpės, 
LST 1141-91. Gabalinės kuro durpės). Normalios būsenos briketų peleningumas neturi 
viršyti 15 % (I rūšis) ir 23 % (II rūšis). Pusbrikečių peleningumas ≤ 20 %.  

 
Temperatūros poveikyje durpių pelenai:  pradeda deformuotis prie 800–1400 °C   suminkštėja prie 1000–1500 °C  lydosi prie 1010–1500 °C 
 
Kai pelenai lydosi prie žemesnės nei 1100 °C temperatūros, jie priskiriami prie 

žemos lydymosi temperatūros pelenų. Kai kurių durpių kuro lydymasis prasideda net 
prie 900 °C ir tokio kuro šlako pašalinimas iš kūryklos erdvės reikalauja specialių 
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sudėtingų techninių priemonių. Tuo durpių deginimas iš esmės skiriasi nuo medienos 
deginimo, kur pelenų lydymosi temperatūra viršija 1450°C ir praktiškai neatsiranda 
pelenų pašalinimo iš katilo sunkumų. 

 
2.1.4 Durpių kuro poveikis šiltnamio dujų balansui 

 
 
Remiantis Suomijoje atliktų tyrimų rezultatais112, naudojant durpes kurui išsiskiria 

tiek pat klimato kaitos dujų kaip deginant anglį (energijos vienetui pagaminti). Panašus 
šiltnamio dujų emisijos faktorius deginant durpių kurą nurodomas ir IPCC metodiniuose 
reikalavimuose 28,9 g C/MJ = 106 g CO2/MJ (palyginimui įvairaus anglies kuro 
šiltnamio dujų emisijos faktorius <100 g CO2/MJ)113.  

 
Kadangi durpės laikomos iškastiniu (arba neatsinaujinančiu – fosiliniu) kuru, 

šiltnamio dujų balanso kontekste priimtinesnis būtų atsinaujinančių kuro rūšių 
naudojimas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šiltnamio dujos išsiskiria ir durpių 
gavybos metu (aerobinis durpių skaidymas gavybos plotuose dėl vandens lygio 
pažeminimo).  

 
2.1.5 Alternatyvų taikymo galimybės  

 
Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas deklaruojamas kaip vienas iš ES 

energetikos sektoriaus tikslų. Galiojantys ES teisės aktai nustato reikalavimus skatinti 
atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą. Direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoto atsinaujinančių išteklių energiją Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, 
kad 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis nuo šalie bendro galutinio energijos 
suvartojimo sudarytų ne mažiau kaip 23 %. 2005 m. gruodžio 7 d. Europos Komisijos 
komunikate „Biomasės naudojimo veiksmų planas“ (KOM (2005) 628) nustatytos 
priemonės, turinčios paspartinti energijos gamybą iš medienos, atliekų ir žemės ūkio 
kultūrų.  

 
LR Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje, (Žin., 2007, Nr. 11-

430) nustatytas uždavinys, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį šalies 
pirminės energijos bendrajame balanse ne mažiau kaip 20 procentų. Naujausias 
strateginis dokumentas, reglamentuojantis energijos gamybą naudojant atsinaujinančius 
išteklius – Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija114. Šiame 
dokumente teigiama, kad bendras galutinis atsinaujinančių energijos išteklių 
suvartojimas Lietuvoje 2008 m. sudarė 804 ktne115, o atsinaujinančių energijos išteklių 
ekonominis potencialas sudaro 1708 ktne, arba daugiau nei du kartus daugiau nei buvo 
suvartojama 2008 m. 

 
                                                 
112 Kirkinen, J., Minkkinen, K., Penttilä, T., Kojola, S., Sievänen, R., Alm, J., Saarnio, S., Silvan, N., 
Laine, J., Savolainen, I. 2007. Greenhouse impact due to different peat utilisation chains in Finland – a 
life-cycle approach. 
Boreal Environment Research 12: 221–223.  
113 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy. 114 Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija, patvirtinta LR vyriausybės 2010 m. 
birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2010, Nr. 73-3725) 
115 ktne – tūkstančiai tonų sąlyginio kuro naftos ekvivalentu 
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P12 lentelė. Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių ekonominis potencialas 
2020m. 
Atsinaujinančios energijos rūšis Išteklių ekonominis potencialas, ktne Malkos ir medienos atliekos 1033 
Žemės ūkio atliekos 120 
Energetiniai augalai 70 
Biodujos  40 
Komunalinės atliekos 120 
Vėjo energija 200 
Geoterminė energija 45 
Hidroenergija mažose ir vidutinėse upėse 
(įskaitant aplinkosauginius apribojimus) 

80 
Iš viso 1708 

Informacijos šaltinis: Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija  
1998–2008 metais Lietuvoje vidutiniškai per metus kurui buvo naudojama 50 tūkst. 

tonų kuro durpių ir 17,3 tūkst. tonų durpių briketų ir pusbrikečių (526–843 TJ)116. Šį 
energijos kiekį galima nesunkiai pakeisti naudojant vietinius atsinaujinančius energijos 
šaltinius. 

 
2.2 Durpės žemės ūkiui 
 
2.2.1 Žemės ūkyje naudojamų durpių kiekių įvertimas 
 

Žemės ūkyje durpės naudojamos augalų auginimo substratų gamybai bei pažeistų ar 
sunaikintų dirvožemių atstatymui.  

 
Pirmieji komerciniai augalų auginimo substratai pradėti gaminti apie 1930 metus 

Jungtinėje karalystėje. Jų pagrindą sudarė kompostuota velėna, durpės ir smėlis. Apie 
1970 metus šiuos substratus pamažu pakeitė durpių substratai, kurie yra lengvesni ir 
sumažina transportavimo sąnaudas. Šiuo metu į rinką pateikiama daugybė durpinių 
augalų auginimo substratų mišinių. Priklausomai nuo substrato paskirties, gamybos 
proceso metu į durpes įmaišoma įvairių trąšų ir priedų. Gaminama daugybė rūšių 
substratų, pasižyminčių skirtingomis savybėmis. Priklausomai nuo rūšies, augalų 
auginimo substrato sudėtyje durpės gali sudaryti iki 95 %. Rinkoje taip pat parduodami 
ir augalų auginimo substratai, pagaminti kompostinės žemės pagrindu. Šio tipo 
substratuose durpių kiekis sudaro 50–80 %. 

 
Lietuvos šiltnamių asociacijos duomenimis 2009 m. Lietuvoje buvo eksploatuojama 

apie 45 ha komercinių šiltnamių. Didžioji dalis šiltnamių (apie 40 ha) naudojama 
daržovėms auginti. Gėlių auginimui naudojama apie 5 ha. Mažesni, šeimų ūkiams 
priklausantys šiltnamiai Lietuvoje nėra apskaitomi, preliminariais vertinimais jų plotas 
galėtų sudaryti kiek daugiau nei 100 ha. Pramoniniuose šiltnamiuose daržovių 
auginimui didžiąja dalimi naudojami importiniai substratai. Lietuvoje pagaminti durpių 
substratai naudojami gėlių auginimui. Dėl mažo ploto ir importinių substratų 
naudojimo, galima teigti, kad Lietuvoje šiltnamiuose sunaudojami durpinių substratų 
kiekiai nėra reikšmingi. 
                                                 
116 Apskaičiuota naudojant standartinius kuro kaloringumo vertes, pateiktas 2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy.  
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 Tikslių duomenų apie substratų naudojimą mėgėjiškai sodininkystei, daržininkystei 
ir gėlių auginimui nėra, tačiau šio sektoriaus svarbos nereikėtų nuvertinti. Jungtinės 
karalystės augalų substratų asociacijos duomenimis, mėgėjiška sodininkystė Jungtinėje 
karalystėje užima daugiau nei du trečdalius augalų auginimo substratų rinkos117. 
Lietuvos rinkoje didžiąją dalį substratų, skirtų mėgėjiškai sodininkystei parduoda UAB 
„Agrofirma sėklos“, vykdanti mažmeninę ir didmeninę prekybą sodininkystės 
reikmenimis, gėlėmis ir augalų auginimo substratais. Priklausomai nuo augalų auginimo 
substrato sudėties išskiriami substratai (durpių apie 95 %) ir gruntai (durpių 0–30 %). 
Informacija apie pagrindines Lietuvoje parduodamų augalų auginimo substratų rūšis ir 
kiekius pateikiama P12 lentelėje. 

 
UAB „Agrofirma sėklos“ atstovų vertinimu ši įmonė parduoda apie 60 % Lietuvoje 

naudojamų durpių substratų ir apie 30 % gruntų. Taigi apytiksliais vertinimais 2009 m. 
Lietuvoje buvo sunaudota apie 5000 m³ durpių substratų ir apie 4000 m³ gruntų. 
Populiariausi durpių substratai – universalus, pomidorams, kapams, dekoratyvinėms 
gėlėms. Populiariausi gruntai – kapų, universalus.  

 
P13 lentelė. UAB „Agrofirma sėklos“ vidutiniai metiniai substratų pardavimai Lietuvos 
rinkoje 2009 m. 
Substrato/ grunto 
pavadinimas 

Vidutiniškai per metus 
parduodamas kiekis, m³ 

Pastabos 
Substratas gėlėms  126  
Substratas universalus 837  
Substratas pomidorams  355  
Substratas kapams  498  
Substratas daigams 239  
Substratas agurkams 129  
Substratas rožėms  186  
Substratas orchidėjoms  41  
Substratas balkono gėlėms  190  
Substratas dekoratyvams 354  
Substratai, iš viso 2955  
Gruntas gėlėms 166  
Gruntas universalus 90  
Gruntas kapų 270 100 % kompostas 
Gruntas šiltadaržis 130  
Gruntas aplinkai 70 100 % kompostas 
Gruntas žiedynas 103  
Gruntas pomidoras 115  
Gruntas universalus 242  
Gruntai, iš viso 1186  
Informacijos šaltinis: UAB „Agrofirma sėklos“  Tikslių duomenų apie durpių panaudojimą pažeistų ar sunaikintų dirvožemių 
atstatymui nėra. Dirvožemio atstatymui tvarkant gerbūvį statybvietėse naudojamas 
durpių, komposto ir dirvožemio mišinys. Dalis šiam tikslui naudojamų durpių 
išgaunama nepramoniniu būdu iš durpingų pievų ir nėra apskaitomos.  
 
                                                 
117 Informacijos šaltinis: Jungtinės karalystės augalų substratų asociacijos tinklalapis 
http://www.growingmedia.co.uk 
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2.2.2 Alternatyvų taikymo galimybės  
 
 
Pasaulyje diskutuojama žala, kurią aplinkai daro durpių, skirtų augalų substratų 

gamybai, kasyba. Didžiojoje Britanijoje imtasi praktinių priemonių – Jungtinės 
Karalystės Biologinės įvairovės veiksmų plane buvo iškeltas tikslas sumažinti durpių 
naudojimą augalų auginimo ir dirvožemio gerinimo substratuose – iki 2005 m. 
substratai be durpių turi sudaryti 40 % rinkos poreikių, o iki 2010 m. pabaigos – 90 %. 
Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (Defra) duomenimis 2010 metais 
substratų be durpių kiekis rinkoje sudaro apie 40 %118. 2010 m. kovo mėn. paskelbtas 
naujas tikslas – iki 2020 m. visiškai atsisakyti durpių augalų auginimo substratuose.  

 
Lietuvoje taip pat gaminami ir naudojami augalų substratai, kurių gamybai 

nenaudojamos durpės, arba jos nėra pagrindinis substrato elementas: 
 
Kompostiniai substratai – tai skirtingo mineralizacijos lygio, augalinės kilmės 

medžiagų mišinys, kartu su jame esančiais puvimo procesą vykdančiais 
mikroorganizmais. Lietuvoje kompostinius substratus gamina UAB „Juknevičiaus 
substratai“119 (kambariniams augalams, vejoms, šiltnamiams, golfo aikštynams). Per 
metus pagaminama apie 9000 t produkcijos, gamybai naudojamos žaliosios atliekos 
(lapai, šakos, žolė, šienas). Priklausomai nuo paskirties į kompostinį substratą įmaišoma 
10–50 % durpių. Nedidelė dalis produkcijos eksportuojama (10–20 %) 

 
Vermikompostas (biohumusas) – tai pūdinys gautas sliekams perdirbus organines 

atliekas. Biohumuso gamybos procese organinės atliekos iš pradžių kompostuojamos, 
po to susidariusiame komposte auginami Kalifornijos sliekai (Eisenia fetida), kurių 
mitybos procese susidarę koprolitai stabilizuoja dirvožemį, jis geriau palaiko drėgmę. 
Verikompostą Lietuvoje pradėjo gaminti UAB „Verdetera“120. Biohumuso pagrindu 
2010 m. planuojama pagaminti apie 1000 t žemės mišinių. Verikompostas yra gana 
riebus, todėl gaminant substratus papildomai įmaišoma juodžemio ar durpių 
(priklausomai nuo substrato paskirties įmaišoma iki 45 % durpių). 

 
Mėgėjiškai sodininkystei naudojamų augalų auginimo substratų, kurių pagrindą 

sudaro kompostas (durpių kiekis 0–30 %), Lietuvoje parduodama apie 40 % bendro 
augalų auginimo substratų kiekio (P12 lentelė).  

 
Įgyvendinant ES reikalavimus dėl atliekų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos 

bus atskiriamos iš bendro atliekų srauto ir tvarkomos kitais būdais, įskaitant 
kompostavimą, todėl tikėtina, kad augs pagaminamo komposto kiekiai. Biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo būdai ir apimtys bus numatytos galimybių studijose, kurias 
šiuo metu rengia regioniniai atliekų tvarkymo centrai įgyvendindami priemonę 
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių 
atliekų infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“121 
kompostavimo apimtys Lietuvoje augs ir kompostinių substratų dalis šiame rinkos 
segmente taip pat augs. 
                                                 
118 Informacijos šaltinis http://www.defra.gov.uk/foodfarm/growing/peat/  
119 http://www.kompostas.lt/  
120 http://www.verdetera.com/  121 LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. D1-249 „Dėl priemonės „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai 
skaidžių atliekų infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
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Jungtinėje Karalystėje, pamažu atsisakant durpių substratų, populiarėja augalų 

auginimo substratai, pagaminti iš spygliuočių žievės, miško kirtimo atliekų, medžio 
plaušų (gaminama medienos skiedras apdorojant aukšto slėgio garais). Specializuotų 
substratų gamybai naudojamos kokoso palmės plaušai, perlitas ir skalda. 

 
2.3 Durpės gydymui 
 

 
Durpės Lietuvoje naudojamos gydomaisiais tikslais (purvo vonios)122. Gydymo 

tikslams tinka tik specialios durpės, kurios yra ilgai trunkančio augalinių organizmų 
irimo (beveik nepatenkant deguoniui) produktas. Originalios metodikos dėka paruošto 
durpinio purvo sudėtis lemia jo plastines, šilumos imlumo, šilumos laidumo, 
absorbcines ir kitas savybes, dėl kurių durpinio purvo – mineralines vonias galima 
naudoti įvairių ligų antrinei profilaktikai, gydymui ir medicininei reabilitacijai. 

 
Gydomųjų durpių veikimo mechanizmų paaiškinimui yra įvairių hipotezių. Šiuo 

metu manoma, kad purvo procedūros, veikdamos per odos mechaninius, šiluminius, 
cheminius, skausminius ir kitus receptorius, sukelia sudėtingas refleksines reakcijas. 
Pirmiausia pradeda veikti trofiniai (audinių mitybos) refleksai. Odoje atsipalaiduoja 
biologiškai aktyvios medžiagos, per kurias pradeda reaguoti visos organizmo sistemos. 

 
Lietuvoje daugiausia vartojamas vietinis gydomasis purvas. Atlikti moksliniai 

tyrimai leidžia daryti išvadą, kad Druskininkų kurorto durpinis purvas yra vienas iš 
geriausių Europos terapiniuose kurortuose naudojamų purvų. Atsivežama Negyvosios 
jūros dumblo. Gydomojo purvo poveikis priklauso nuo jo prisotinimo mineralais, 
rūgštingumo arba šarmingumo, tirštumo ir temperatūros. Gydomasis efektas 
pasiekiamas šiluminiu, mechaniniu, cheminiu, biologiniu poveikiu. 

 
Klinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai rodo, kad po purvo – mineralinio vandens 

vonių normalizuojasi įvairios patologiškai pakitusios organizmo funkcijos: gerėja 
audinių ir organų kraujotaka, jų aprūpinimas maisto medžiagomis ir deguonimi, 
sumažėja arba net išnyksta uždegiminiai procesai, skausmas, jautrumas, skatinama 
vidaus sekrecijos liaukų veikla ir medžiagų apykaitos procesai, stiprėja organizmo 
neurovegetacija bei imunitetas, apsauginiai ir prisitaikymo mechanizmai. 
2.3.1 Gydymui naudojamų durpių kiekiai  
 

Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ duomenimis durpių kiekiai, 
naudojami gydomaisiais tikslais verslo požiūriu yra nereikšmingi. 
2.3.2 Alternatyvų taikymo galimybės  

 
Gydomaisiais tikslais (purvo vonioms) Lietuvoje naudojamas ne tik durpių, bet ir 

kitas purvas:  Baltasis gydomasis purvas (sapropelis) – tai organinės kilmės esamų ar 
buvusių gėlavandenių ežerų dumblas. Jo gydomosios savybės yra vertinamos 
dėl geresnių šiluminių rodiklių, nei gydomųjų durpių, taip pat jame daug 

                                                 
122 Informacija parengta pagal http://www.pirtyje.lt, http://www.gydykla.lt 
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organinių, biologiškai aktyvių medžiagų, mikroelementų (geležies, 
mangano, cinko, vario, chromo, kobalto ir kt.).   Negyvosios jūros dumblas. 

 
 
 
3. Ekonominės ir socialinės durpių naudojimo mažinimo pasekmės 
 
 

Duomenų apie durpių gavybą ir eksportą analizė rodo, kad didžioji dalis Lietuvoje 
išgaunamų durpių yra eksportuojama. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
1998–2008 m. laikotarpiu eksportuota apie 95 % Lietuvoje išgautų durpių (žr. skyrių 
Durpių importo ir eksporto apimtys). Durpių ir gaminių iš durpių naudojimo Lietuvoje 
mažinimas, pakeičiant alternatyviais produktais, neturėtų esminio ekonominio ar 
socialinio poveikio dėl santykinai mažo durpių naudojimo vietinėje rinkoje.  

 
Durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ duomenimis durpių kiekiai, 

naudojami gydomaisiais tikslais verslo požiūriu yra nereikšmingi. Atsisakius šios 
panaudojimo srities poveikis durpių gavybos sektoriui būtų nereikšmingas. Nors yra 
alternatyvų, šios durpių panaudojimo srities atsisakyti, ar papildomai reglamentuoti 
nerekomenduojama.  

 
 

3.1 Ekonominės pasekmės 
 
Sumažinus ar visiškai atsisakius durpių gavybos sumažėtų įplaukos į valstybės 

biudžetą už gamtos išteklius. LR aplinkos ministerijos duomenimis 2008 m. už durpių 
išteklius surinkta apie 2 mln. Lt mokesčių. Nuo 2010 m. įsigaliojo LR mokesčio už 
gamtos išteklius įstatymo pakeitimai, pasikeitė ir mokestis už durpes. Ankstesnėje 
įstatymo redakcijoje šis mokestis buvo 0,54 Lt/m³ už mažaskaides durpes ir 0,2 Lt/m³ 
už kitas durpes (mažaskaidės durpės sudaro apie 66 % visų išgaunamų durpių). Nuo 
2010 m. taikomas vieningas tarifas visoms durpėms – 0,62 Lt/ m³. Atsižvelgiant į šį 
pakeitimą galima prognozuoti, jog per metus bus surenkama 2–2,5 mln. Lt. Ši suma 
nepatektų į valstybės biudžetą, jei durpių gavybos būtų visiškai atsisakyta.  

 
Durpių gavybos sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalimi sumažėtų ir šalies 

BVP. Taip pat šis rodiklis galėtų kiek sumažėti ir dėl pokyčių kituose, 
aptarnaujančiuose bei kitaip susijusiuose sektoriuose. Durpių gavybos įmonės 
vidutiniškai per metus išleidžia apie 20 mln. Lt paslaugoms pirkti (žr. priedą Statistiniai 
duomenys ir informacija). Atsisakius durpių gavybos sumažėtų lietuviškų durpių 
paruošimo paslaugas teikiančių įmonių pajamos ir sukuriamos vertės dalis. Taip pat šie 
pokyčiai įtakotų ir kitus susijusius aptarnaujančius sektorius, tokius kaip 
transportavimas ar prekyba.  

 
3.2 Socialinės pasekmės 

 
 
Durpių gavybos apimčių mažinimas neišvengiamai atsilieps durpių gavybos 

sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičiui. 2007 metais durpių gavybos sektoriuje 
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Lietuvoje veikė 20 įmonių, kuriose dirbo 1242 darbuotojai, (žr. skyrių Durpių gavybos 
svarba šalies ekonomikai ir gyventojų užimtumui). Šis skaičius šalies mastu nėra 
didelis, bet visi durpių gavybai naudojami plotai yra kaimo vietovėse ir tikėtina, kad 
dalis darbuotojų gyvena kaimiškose vietovėse.  

 
Dalis durpių gavybai naudojamų durpynų yra santykinai arti didžiųjų miestų. Net 25 

durpių telkiniai, kuriuose šiuo metu kasamos durpės, yra nutolę mažiau nei 30 km 
atstumu nuo didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Telšių ir Mažeikių). Paminėtini keli netoli didžiųjų 
miestų slūgsantys eksploatuojami durpių telkiniai, kuriuose iškasami dideli durpių 
kiekiai: Ežerėlis (Kaunas), Rėkyva, Sulinkiai, Didysis tyrulis (Šiauliai), Palios, Sūsia 
(Marijampolė), Raudonoji (Mažeikiai), Medingėnų tyras, Tyrelė, Butkai, Pabalvė 
(Telšiai). Telkiniuose, nutolusiuose iki 30 km nuo didžiųjų miestų, išgaunama apie 
50 % durpių123.  

 
Visiškai atsisakius durpių gavybos, darbo netektų apie 1200–1300 darbuotojų, 

dirbančių durpių gavybos įmonėse. Taikant prielaidą, kad darbuotojų skaičius priklauso 
nuo telkinio ploto, o durpių gavyboje dirba vietoje gyvenantys žmonės, galima teigti 
kad apie 600–650 šių darbuotojų gyvena kaimiškose vietovėse, toliau nei 30 km nuo 
didžiųjų miestų. Šiems žmonėms susirasti naują darbą gali būti problematiška. 

 
Durpių gavybos sektorius sukuria ir papildomas darbo vietas (pvz. transportas, 

prekyba, sodininkystė). Remiantis Suomijoje atliktais tyrimais124 šioje šalyje kuro 
durpių sektorius sukuriamos darbo vietos prilygsta apie 7000 žmogaus darbo metų, iš 
kurių netiesioginės darbo vietos sudaro apie 50 %.  

 
Vertindami Lietuvoje durpių kasybos pramonės sukuriamų netiesioginių darbo vietų 

skaičių rėmėmės Suomijos patirtimi ir taikėme šias prielaidas:  
1. Vienas durpių kasyboje dirbantis darbuotojas sukuria vieną netiesioginę darbo 

vietą (nepriklausomai nuo iškastų durpių panaudojimo); 
2. Netiesioginės darbo vietos sukuriamos proporcingai durpių sunaudojimui125, t. y. 

Lietuvoje sukuriama tik 5 % netiesioginių darbo vietų, o 95 % darbo vietų 
sukuriamos užsienyje. 

 
Taigi taikydami šias prielaidas galime teigti, kad durpių gavybos sektorius Lietuvoje 

papildomai sukuria 60–70 darbo vietų. Nutraukus durpių gavybą, dalis darbo vietų 
susijusiuose sektoriuose atsilaisvintų (pvz. durpių transportas), tačiau šis skaičius 
neturėtų būti didesnis nei 25–30, kadangi tiek sodininkystėje, tiek energetikoje durpių 
produktams egzistuoja alternatyvos. 

                                                 
123 Įvertinta remiantis durpių kasybos įmonių Geologijos tarnybai teikiamomis ataskaitomis apie durpių 
gavybos apimtis (2-KN ataskaita) ir eksploatuojamų durpynų GIS duomenų baze. 
124 T. Paappanen, A. Leinonen, K. Hillebrand. 2006. Fuel Peat Industry in EU. RESEARCH REPORT 
VTT –R-00545-06 
125 Durpių importo ir eksporto duomenys rodo, kad 95% Lietuvoje iškasamų durpių yra eksportuojamos. 
Žr. skyrių Durpių importo ir eksporto apimtys. 
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2 priedas. Statistiniai duomenys ir informacija. 
 
Durpių gavyba  
 

Gaminio 
kodas Gaminio pavadinimas Matavi

mo vnt. 
Agregavimo 

lygis Metai 
Pagaminta 
natūriniais 
vienetais 

Parduota 
natūriniais 
vienetais iš 

viso 

Parduota 
natūriniai
s vienetais 
Lietuvoje 

Parduota 
veikusiomis 

kainomis 
(be PVM ir 
akcizų) iš 

viso (tūkst. 
Lt) 

Parduota 
veikusiomis 
kainomis(be 

PVM ir 
akcizų) 

Lietuvoje 
(tūkst. Lt) 

270300000 
Durpės (įskaitant durpių atliekas), aglomeruotos 
ar neaglomeruotos T.T 

A 
1997 376,4 230 70,9 39892 5206 

270300000 
Durpės (įskaitant durpių atliekas), aglomeruotos 
ar neaglomeruotos T.T 

A 
1998 205,3 258,5 71,8 45591 6263 

270300000 
Durpės (įskaitant durpių atliekas), aglomeruotos 
ar neaglomeruotos T.T 

A 
1999 390,1 222,5 85,6 44355 8448 

270300000 
Durpės (įskaitant durpių atliekas), aglomeruotos 
ar neaglomeruotos T.T 

A 
2000 269,3 281,2 78,3 45810 8322 

270300000 
Durpės (įskaitant durpių atliekas), aglomeruotos 
ar neaglomeruotos T.T 

A 
2001 273,2 306,5 67,5 50570 7835 

1030099999 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2002 523927000 370881750 109114000 57947 13018 

1030100000 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2003 381864779 418149474 124295058 71560 14197 

1030100000 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2004 382957027 448077577 146600104 75678,7 17370,8 

1030100000 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2005 549697009 494146926 148099488 81800,5 19250,4 
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Gaminio 
kodas Gaminio pavadinimas Matavi

mo vnt. 
Agregavimo 

lygis Metai 
Pagaminta 
natūriniais 
vienetais 

Parduota 
natūriniais 
vienetais iš 

viso 

Parduota 
natūriniai
s vienetais 
Lietuvoje 

Parduota 
veikusiomis 

kainomis 
(be PVM ir 
akcizų) iš 

viso (tūkst. 
Lt) 

Parduota 
veikusiomis 
kainomis(be 

PVM ir 
akcizų) 

Lietuvoje 
(tūkst. Lt) 

1030100000 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2006 490012974 493330091 128759796 90671,6 19011,8 

1030100000 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2007 319667569 508881251 145798893 104735,8 19830,9 

1030100010 Durpės ir (arba) durpių briketai (degios, 
minkštos, akytos ar presuotos, augalinės kilmės 
nuosėdinių klodų iškasenos, įskaitant durpių 
briketus, pagamintus durpes smulkinant slėgimo 
būdu) 

kg A 2008 536384740 432695577 119980080 111682,8 20639,7 

892100010 Durpės kg A 2009 542272515 483967046 122477779 120603 21130,3 
270300001 Durpės kurui T.T B 1997 122,1 47,1 47,1 3310 3310 
270300001 Durpės kurui T.T B 1998 60,1 40,7 40,7 2874 2874 
270300001 Durpės kurui T.T B 1999 85,1 43 38,9 3808 3322 
270300001 Durpės kurui T.T B 2000 45,8 28,9 22,4 2409 1812 
270300001 Durpės kurui T.T B 2001 36,4 27 20,9 2178 1632 
1030100010 Kuro durpės kg B 2002 53086000 18930400 18830400 1477 1457 
1030100010 Kuro durpės kg B 2003 45786700 24755409 16024369 2040 1220 
1030100010 Kuro durpės kg B 2004 50853578 28291601 23267181 2384 1929 
1030100010 Kuro durpės kg B 2005 68126697 32184174 29082051 2728,3 2449,8 
1030100010 Kuro durpės kg B 2006 49506205 28280523 23773226 2750 2255,2 
1030100010 Kuro durpės kg B 2007 15479026 18218681 16963971 2177,1 2013,7 
1030100011 Kuro durpės kg B 2008 59005420 22557629 17537399 2828,7 2048,4 
0892100011 Kuro durpės kg B 2009 44318243 26788723 19490803 3093,5 2041,7 
270300003 Durpės žemės ūkiui T.T B 1997 254,3 182,9 23,8 36582 1896 
270300003 Durpės žemės ūkiui T.T B 1998 145,2 217,8 31,1 42717 3389 
270300003 Durpės žemės ūkiui T.T B 1999 305 179,5 46,7 40547 5126 
270300003 Durpės žemės ūkiui T.T B 2000 223,5 252,3 55,9 43401 6510 
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Gaminio 
kodas Gaminio pavadinimas Matavi

mo vnt. 
Agregavimo 

lygis Metai 
Pagaminta 
natūriniais 
vienetais 

Parduota 
natūriniais 
vienetais iš 

viso 

Parduota 
natūriniai
s vienetais 
Lietuvoje 

Parduota 
veikusiomis 

kainomis 
(be PVM ir 
akcizų) iš 

viso (tūkst. 
Lt) 

Parduota 
veikusiomis 
kainomis(be 

PVM ir 
akcizų) 

Lietuvoje 
(tūkst. Lt) 

270300003 Durpės žemės ūkiui T.T B 2001 236,8 279,5 46,6 48392 6203 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2002 460064000 295531200 77995600 50348 10173 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2003 321065529 378326115 93202739 67889 11346 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2004 317060259 404742516 108309463 71509,5 13658,6 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2005 468098522 449317712 106372397 77484,9 15213,3 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2006 421929369 446073138 86395050 85053,9 13963,4 
1030100020 Durpės žemės ūkiui kg B 2007 290993618 475116529 114751519 99898 15249,1 
1030100012 Durpės žemės ūkiui kg B 2008 462213930 395011588 87846331 105556,8 15420,5 
0892100012 Durpės žemės ūkiui kg B 2009 496681322 455981081 102868176 117344,2 19086,6 
270300004 Durpių briketai ir pusbrikečiai T.T   1997 32,9 20,7 20,7 2526 2526 
270300004 Durpių briketai ir pusbrikečiai T.T   1998 14,4 14 14 1747 1747 
270300004 Durpių briketai ir pusbrikečiai T.T   1999 14,9 14,8 14,8 1822 1822 
270300004 Durpių briketai ir pusbrikečiai T.T   2000 10,4 10,4 10,4 1167 1167 
270300004 Durpių briketai ir pusbrikečiai T.T   2001 9,1 9 9 988 988 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2002 10777000 10563000 10563000 1179 1179 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2003 15012550 15067950 15067950 1631 1631 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2004 15043190 15043460 15023460 1785,2 1783,2 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2005 13471790 12645040 12645040 1587,3 1587,3 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2006 18367820 18499850 18479850 2778,9 2773,9 
1030100030 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2007 12922025 13652315 13294135 2597,3 2509,6 
1030100013 Durpių briketai ir pusbrikečiai kg B 2008 15165390 15112960 14582950 3294,3 3167,8 
1920130010 Durpių briketai ir pusbrikečiai  kg    2009 9566500 11237220 10589840 2209,8 2070,5 
1030100080 Kitos durpės kg B 2002 0 45850150 1725000 4943 209 
1030100080 Kitos durpės kg B 2007 0 578768 578768 26 26 
0892100018 Kitos durpės  kg  B  2009 1272950 1197242 118800 165,3 2 
1030100040 Durpių granulės kg B 2006 209580 476580 111670 88,8 19,3 
1030100040 Durpių granulės kg B 2007 272900 229500 210500 37,4 32,5 
1030100014 Durpių granulės kg B 2008 0 13400 13400 3 3 
1920130020 Durpių granulės  kg    2009 995 43595 43595 24,5 24,5 
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Pastabos: 2009 metų duomenys yra išankstiniai 
Agregavimo lygis: A lygio kodas = B lygio kodų sumai 
Nuo 1997 iki 2001 metų duomenys pateikti tūkstančiais tonų, nuo 2002 metų – kilogramais.  
Nuo 1997 iki 2001 metų bendrą A lygio kodą sudaro : durpės kurui + durpės žemės ūkiui. 
Nuo 2002 iki 2008 metų A lygio kodą sudaro: durpės kurui + durpės žemės ūkiui + durpių briketai ir pusbrikečiai + kitos durpės + durpių granulės 
Nuo 2009 metų A lygio kodą sudaro: kuro durpės + durpės žemės ūkiui + kitos durpės  
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Durpių ir durpių dirbinių eksportas ir importas 1998–2009 m. Tūkst. litų 
KN   Eksportas Importas 
    Kiekis, tonos Vertė, Lt Kiekis, tonos Vertė, Lt  
1998 m. 41993,2  332,7 
27030000  270625,0 41894,7 1774,9 324,8 
68152000  1,2 98,5 0,6 7,9 
1999 m. 40562,0  329,1 
27030000  253869,6 40554,6 1993,1 269,9 
68152000  2,0 7,4 3,2 59,2 
2000 m.  42967,7  375,8 
27030000  281201,7 42961,8 1581,6 314,1 
68152000  1,9 5,9 4,3 61,7 
2001 m. 48859,1  245,5 
27030000  321218,1 48859,1 822,7 195,4 
68152000  - - 5,7 50,1 
2002 m. 57720,5  1145,2 
27030000  339772,2 57049,2 1514,0 285,5 
68152000  40,1 671,2 111,9 859,8 
2003 m. 68092,2  2249,7 
27030000  387994,6 65666,1 2838,8 309,7 
68152000  295,1 2426,1 268,1 1940,0 
2004 m. 74197,5  1930,3 
27030000  421069,4 73609,8 7916,6 917,6 
68152000  77,6 587,6 153,3 1012,7 
2005 m. 84925,5  2706,5 
27030000  467676,5 84740,3 22880,2 2662,3 
68152000  37,2 185,3 3,7 44,2 
2006 m. . 89227,9  3395,0 
27030000  471761,6 89223,2 29031,8 3288,2 
68152000  1,0 4,6 8,4 106,8 
2007 m.  97552,9  8278,7 
27030000  488832,9 97550,2 59124,1 8217,7 
68152000  0,2 2,7 3,4 60,9 
2008 m.  103572,5  16371,0 
27030000  418854,0 103571,3 105381,4 16299,9 
68152000  0,2 1,2 4,1 71,1 
2009 m.  110148,7  13530,1 
27030000  456028,5 110140,6 88815,9 13344,6 
68152000  1,4 8,2 20,5 185,5 
      
27030000 – durpes      
68152000 – dirbiniai iš durpių       
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Kuras ir energija, natūriniai vienetai 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Durpės kurui, tūkst. tonų            
Gamyba 1 62,0 83,0 42,1 35,3 49,8 45,8 49,7 70,3 54,6 52,6 67,4 
Importas .. .. .. .. .. .. .. .. 0,5 .. .. 
Eksportas .. 4,0 6,4 6,2 .. 9,6 5,0 0,1 3,0 1,2 5,0 
Atsargų pasikeitimas −1,0 −8,0 4,3 10,6 −9,6 13,1 2,2 −20,0 −5,1 15,6 −24,0 
Bendrasis sunaudojimas 61,0 71,0 40,0 39,7 40,2 49,3 46,9 50,2 47,0 67,0 38,4 
Transformuota elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose, iš viso 28,0 38,0 22,1 22,0 24,6 28,5 32,2 25,5 32,4 58,7 29,5 
Transformuota termofikacinėse elektrinėse .. .. .. .. .. .. .. .. 1,9 25,8 0,5 
Transformuota katilinėse 10,0 16,0 8,1 8,7 9,1 9,3 11,4 10,9 11,3 16,1 9,5 
Transformuota kitose įmonėse 18,0 22,0 14,0 13,3 15,5 19,2 20,8 14,6 19,2 16,8 19,5 
Sunaudota energetikos įmonėse 3,0 4,0 3,0 4,2 0,9 3,5 0,4 0,9 0,6 0,3 .. 
Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai 1,0 1,0 0,4 0,1 .. 3,1 1,8 0,6 .. 2,1 .. 
Galutinis sunaudojimas, iš viso 29,0 28,0 14,5 13,4 14,7 14,2 12,5 23,2 14,0 5,9 8,9 
Galutinis sunaudojimas pramonėje 5,0 3,0 3,7 3,0 1,0 1,1 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 
Galutinis sunaudojimas paslaugose ir kitose veiklose 2,0 2,0 .. .. .. .. .. 1,8 1,2 0,9 2,2 
Galutinis sunaudojimas namų ūkiuose 22,0 23,0 10,8 10,4 13,7 13,1 11,9 20,8 12,5 4,6 6,2 
            
Durpių granulės, tūkst. tonų            
Gamyba .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2 0,3 .. 
Eksportas .. .. .. .. .. .. .. .. 0,4 .. .. 
Atsargų pasikeitimas .. .. .. .. .. .. .. .. 0,3 0,0 .. 
Bendrasis sunaudojimas .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,3 .. 
Galutinis sunaudojimas, iš viso .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,3 .. 
Galutinis sunaudojimas pramonėje .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2 .. 
Galutinis sunaudojimas namų ūkiuose .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,1 .. 
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  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Durpių briketai, tūkst. tonų            
Gamyba 14,0 15,0 10,4 9,2 10,8 15,1 15,0 11,0 14,1 12,9 15,1 
Importas .. 2,0 0,1 .. .. 2,6 3,8 10,7 14,5 8,0 6,9 
Eksportas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 0,1 
Atsargų pasikeitimas 1,0 1,0 -0,1 0,6 0,2 -0,1 .. -2,6 0,1 0,0 -1,2 
Bendrasis sunaudojimas 15,0 18,0 10,4 9,8 11,0 17,6 18,8 19,1 28,7 20,8 20,7 
Transformuota elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose, iš viso .. .. .. 0,2 0,3 0,9 0,2 0,7 0,2 .. 0,4 
Transformuota katilinėse .. .. .. 0,2 0,3 0,9 0,2 0,7 0,2 .. 0,4 
Sunaudota energetikos įmonėse .. .. 0,1 0,4 0,2 0,5 .. .. .. .. .. 
Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai .. .. .. .. .. .. .. .. 0,1 .. .. 
Galutinis sunaudojimas, iš viso 15,0 18,0 10,3 9,2 10,5 16,2 18,6 18,4 28,4 20,8 20,3 
Galutinis sunaudojimas pramonėje .. .. .. .. 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,2 
Galutinis sunaudojimas statyboje .. .. 0,0 .. .. .. .. .. .. 0,1 .. 
Galutinis sunaudojimas žemės ūkyje .. .. .. .. .. .. .. 0,2 0,2 0,8 0,5 
Galutinis sunaudojimas paslaugose ir kitose veiklose .. 2,0 0,1 0,2 0,1 .. 3,0 2,1 2,9 3,2 2,8 
Galutinis sunaudojimas namų ūkiuose 15,0 16,0 10,2 9,0 10,3 15,9 15,1 15,5 24,5 15,4 15,8 
            
1 įskaičiuota dalis išgautų žemės ūkio paskirties durpių, kurios buvo perklasifikuotos į durpes kurui ir sunaudotos kūrenimui      
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Pelningumo rodikliai      
EVRK 1.1 red. - 103 (Durpių gavyba ir aglomeravimas)     
        
Metai Įmonių 

skaičius 
Bendrasis 
pelningumas, % Pelningumas, % Grynasis 

pelningumas, % 
Turto 
pelningumas, 
% 

Nuosavo 
kapitalo grynasis 
pelningumas, % 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas, % 

2000 24 22,2 −11,9 −12 −7 −10 −9,9 
2005 21 29,3 7,9 6,3 5,3 8,4 10,5 
2006 21 23,3 2,4 3,7 2,9 6 4 
2007 20 22,3 1,7 0,5 0,4 0,9 2,9 
2008* 18 17,3 −0,5 −1 −0,7 −1,8 −0,9 
        
        
* – išankstinė prognozė      

 
Įmonių gamybos išlaidos 
EVRK 1.1 red. - 103 (Durpių gavyba ir aglomeravimas) 
          

Metai Įmonių 
skaičius 

Išlaidos, iš 
viso 

Sunaudota 
žaliavų, 
medžiagų, 
kuro, prekių, 
skirtų 
perparduoti 

Nupirkta 
paslaugų 

Algos ir 
atlyginimai 

Socialinis 
draudimas 

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto 
nusidėvėjimas 

Nematerialiojo 
turto 
amortizacija 

Mokesčiai 
(be PVM) 

2000 24 49336798 16816417 7109512 14401175 4504610 5203503 112603 1188978 
2005 21 84695951 37783346 14451524 16995968 5258768 8286502 86541 1833302 
2006 21 101522243 38040864 21682530 23237267 7186552 10343434 91610 939986 
2007 20 115418356 44413946 23484390 26143019 8124487 12112139 512085 628290 
2008* 18 131017091 53997049 19816896 31451694 9743275 13968052 25618 2014507 
          
matavimo vnt. – Litais 
* – išankstinė prognozė        
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Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių ir darbuotojų skaičius  
EVRK 1.1 red. - 103 (Durpių gavyba ir aglomeravimas)  
Metai Grupė 

Darbuot
ojų 

skaičius 
Įmonių 

skaičius 
2000 0–4 11 4 
2000 5–9 . 2 
2000 10–19 84 5 
2000 20–49 106 4 
2000 50–99 354 5 
2000 100–149 . 2 
2000 150–249 . 2 
2000 iš viso 1162 24 
    
2001 0–4 18 7 
2001 5–9 . 1 
2001 10–19 96 6 
2001 20–49 108 4 
2001 50–99 332 5 
2001 100–149 394 3 
2001 150–249 . 1 
2001 iš viso 1141 27 
    
2002 0–4 6 3 
2002 5–9 . 2 
2002 10–19 52 3 
2002 20–49 145 5 
2002 50–99 291 4 
2002 100–149 479 4 
2002 150–249 . 1 
2002 iš viso 1192 22 
    
2003 0–4 . 2 
2003 5–9 . 2 
2003 10–19 . 2 
2003 20–49 159 5 
2003 50–99 346 5 
2003 100–149 358 3 
2003 150–249 . 1 
2003 iš viso 1070 20 
    
2004 0–4 . 2 
2004 5–9 17 3 
2004 10–19 . 1 
2004 20–49 160 5 
2004 50–99 252 4 
2004 100–149 481 4 
2004 150–249 . 1 
2004 iš viso 1123 20 
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Metai Grupė 
Darbuot

ojų 
skaičius 

Įmonių 
skaičius 

2005 0–4 . 2 
2005 5–9 24 3 
2005 10–19 61 4 
2005 20–49 184 5 
2005 50–99 . 2 
2005 100–149 357 3 
2005 150–249 . 2 
2005 iš viso 1189 21 
    
2006 0–4 . 1 
2006 5–9 . 2 
2006 10–19 71 5 
2006 20–49 185 5 
2006 50–99 213 3 
2006 100–149 402 3 
2006 150–249 . 1 
2006 > 249 . 1 
2006 iš viso 1370 21 
    
2007 0–4 . 1 
2007 5–9 . 1 
2007 10–19 74 6 
2007 20–49 182 5 
2007 50–99 . 2 
2007 100–149 . 2 
2007 150–249 574 3 
2007 iš viso 1242 20 
    
. – informacija konfidenciali   
Pelningų, nuostolingų įmonių dalis  
EVRK 1.1 red. - 103 (Durpių gavyba ir aglomeravimas) 
   

Metai Pelningų įmonių dalis durpių ir 
aglomeravimo veikloje, % 

Nuostolingų įmonių dalis durpių 
ir aglomeravimo veikloje, % 

2000 41,7 58,3 
2001 37 63 
2002 59,1 40,9 
2003 55 45 
2004 60 40 
2005 71,4 28,6 
2006 57,1 42,9 
2007 60 40 
2008* 66,7 33,3 
* – išankstinė prognozė  
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Grybų, uogų, vaistažolių ir nendrių supirkimas. Požymiai: rūšis ir metai 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Grybai, iš viso 3.386.606 840.623 2.187.065 3.869.038 449.759 1.811.224 2.719.549 1.671.932 1.666.855 1.558.784 1.324.233 
Baravykas 362.016 318.165 559.730 703.323 18.241 554.161 648.520 394.434 371.594 26.689 145.646 
Bobausis 1.805 1.595 6.610 4.519 5.324 585 13.396 13.929 5.869 7.116 16.330 
Gudukas 15.633 2.235 65.583 22.061 .. .. .. .. .. 0 .. 
Kazlėkas (tikrasis) .. 12.470 11.728 6.969 .. 25.280 208 .. 3.672 0 .. 
Makavykas 123.448 13.275 22.868 15.809 .. 8.359 90.792 3.353 3.700 3.830 5.732 
Raudonikis 1.190 373 20.028 1.148 .. 15.337 830 872 19.535 29 1.361 
Šilbaravykis 60.425 5.026 54.249 68.485 1.460 74.748 36.156 105.614 208.871 73.249 32.898 
Trimitėlis .. .. .. .. .. 5.797 6.812 4.588 2.447 0 5 
Voveraitė 2.810.592 471.152 1.434.336 2.989.101 422.697 1.098.590 1.909.357 1.144.810 1.038.029 1.443.318 1.102.813 
žaliuokė 11.497 15.779 2.159 42.874 1.907 24.354 10.878 1.558 8.439 1.593 2.293 
Miško uogos ir 
vaisiai, iš viso 2.162.802 202.946 838.513 1.938.971 2.175.590 1.012.765 223.626 939.085 1.098.114 1.273.126 973.863 
Miško avietė .. .. .. .. .. .. 53 2.999 224 985 3.077 
Bruknė 103.159 3.851 243 83.952 68.219 1.119 22.688 46.570 9.826 3.176 23.522 
Gervuogė 32 .. .. .. .. 296 .. 1.152 121 168 1.043 
Mėlynė 1.894.750 172.888 751.866 1.728.609 2.024.812 784.291 156.737 836.576 1.030.282 1.243.776 324.967 
Spanguolė 164.525 6.820 3.718 32.965 26.627 33.581 1.798 5.666 4.161 9.755 45.450 
Šaltalankis 336 16.187 74.432 90.000 53.773 192.090 34.000 36.780 52.600 15.000 575.450 
Žemuogė .. 3.200 .. 3.445 1.753 388 8.350 9.342 900 266 354 
Vaistažolės 89.628 92.544 59.316 29.922 35.428 27.175 22.756 25.116 10.277 12.549 16.129 
Kiti grybai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.383 
Kelmučiai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.635 .. 
Briedžiukai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 772 
Nendrės 27.300 .. 4.000 198.600 188.000 98.000 535.737 770.527 45.840 146.120 25.408 
 Matavimo vienetas: kilogramai 
Aplinkos ministerijos duomenys.              
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Miško gyvūnų gausa. Požymiai: rūšis ir metai 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Barsukas 2689 .. 2697 3427 3697 4025 4329 
Bebras 20926 .. .. 23778 31160 36375 40222 
Briedis 4458 3860 3897 4222 4825 4972 5827 
Danielius 440 443 487 582 678 720 919 
Lūšis 111 .. .. 69 68 68 140 
Stirna 69276 75886 81241 86362 91949 100397 112091 
Stumbras 39 .. .. 52 42 51 72 
Šernas 24050 32059 29490 32419 35935 45016 50126 
Taurusis elnias 11098 11199 12417 14400 15912 16995 18978 
Vilkas 355 .. .. 300 352 409 577 
Kurapka 442 .. .. .. .. 0 .. 

 
Sumedžiotų gyvūnų skaičius . Požymiai: rūšis ir metai 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Audinė 28 66 .. 87 95 109 95 
Barsukas 21 38 32 80 22 15 29 
Bebras 3907 5630 5890 4713 5359 12702 13593 
Briedis 504 476 .. 91 112 173 112 
Kiaunė 473 831 753 693 972 1033 867 
Kiškis 8346 11606 8606 8728 5546 3624 5005 
Mangutas 4525 5215 3914 3439 3055 5554 7061 
Ondatra 256 75 31 21 105 60 72 
Rudoji lapė 13018 16949 9450 14052 13831 12646 21900 
Stirna 11569 12270 12766 14988 15181 17863 18766 
Šernas 10300 10843 10919 13022 16554 22366 35814 
Taurusis elnias 1288 833 .. 601 766 1027 1158 
Vilkas 76 64 53 50 29 20 31 
Kurapka 291 631 814 629 393 192 254 
Antis 10383 12603 10110 11518 12228 13340 14561 
Didžioji antis n. d. n. d. n. d. n. d. 10773 12268 14168 
Kuoduotoji antis n. d. n. d. n. d. n. d. 124 125 92 
Rudgalvė antis n. d. n. d. n. d. n. d. 434 302 301 
Klykuolė n. d. n. d. n. d. n. d. 154 50 35 
Dryžgalvė kryklė n. d. n. d. n. d. n. d. 310 386 197 
Rudgalvė kryklė n. d. n. d. n. d. n. d. 433 209 376 
Fazanas 118 191 237 339 352 1345 1582 
Laukys 64 67 133 148 277 501 784 
Slanka 3127 3780 2389 3625 360 199 319 
Žąsis 216 321 136 137 112 256 508 
Baltakaktė žąsis n. d. n. d. n. d. n. d. 17 116 86 
Želmeninė žąsis n. d. n. d. n. d. n. d. 95 140 422 
2005 m. ir 2006 m. medžioti tik jaunikliai iki vienerių metų.       
Aplinkos ministerijos duomenys.         n. d. – nėra duomenų. 


