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Pelkės. Kodėl taip svarbu jas išsaugoti? 

CO2 

CH4 



Pažeistos pelkės ir durpynai  

• Išskiria didžiulius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius 

 

• Tai sudaro beveik 6% visų 
antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų  kiekio  
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Priklausomai nuo sausinimo griovių gylio ir 
žemės naudojimo, durpynai gali išskirti iki 24 
tonų CO2 ekvivalentų iš hektaro per metus.  
Tai tolygu emisijoms, kurias išmestų 
automobilis nuvažiavęs 100 000 km jei 
vidutinės sąnaudos būtų 8 l/km 

= 4 ha 





CO2 CH4 

Nepažeista pelkė 

 

Jokio poveikio klimatui 

Sumažintas poveikis klimatui po atkūrimo?  

N2O 

Nusausinta 

 

Neigiamas poveikis 

CO2 

Gruntinio vandens lygis 
Pagal M. Giebels 2011 

CH4 

Atkurta 

  

Jokio poveikio? 

CO2 



Siurprizas: užtvindyta žolinė žemapelkė Peenes 

slėnyje – kur kas daugiau metano išmetimų nei 

tikėtasi! 

iki 3000 kg CH4-C ha-1 yr-1 (> ryžių lauko emisijos) 

Kylanti diskusija: 

Ar užtvindymas tikrai yra vienintelė gera švelninimo priemonė? 

Kaip užtikrinti greitą ir efektyvų poveikio klimatui sumažinimą?  

Hahn-Schöfl et al.: Biogeosciences 2011 

Zak et al.: Biogeosciences 2015 

Franz D. et al.: Biogeosciences 2016 

Hoffmann M. et al.: Atmospheric Measurment Techniques 2017 

Pavyzdys: Zarnekow pelkė (Vokietija) – užtvindyta žemapelkė 



Emisijos prieš 

užtvindymą (1992) 

 

Po užtvindymo (2009) 

 

Sumažėjimas 
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Iš viso emisijų [t CO2 equiv. a-1] 

 188356 131085 57271 30 

Emisijų vidurkis iš hektaro 

[t CO2 equiv. ha-1 a-1] 13 8.8 3.9 31 

Ženklus sumažėjimas, nes padidėjusios šiltnamio dujų emisijos buvo 

kompensuotos dėl įsigalėjusios žolinės augmenijos užtvindytose 

teritorijose 

Poveikis klimatui prieš ir po užtvindymo 
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51 mln. EUR 
per metus 

69-84 % - subsidijos ir melioracinių sistemų palaikymo išlaidos  59 mln. EUR 
per metus 
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Dėl sausinimo patiriami ekologiniai kaštai 

EUR 

2,4 mln. EUR 
per metus 

10,9 mln. EUR 
per metus 

Miškų ūkio nusausintuose durpynuose sukuriama 
pridėtinė vertė ir ekologiniai kaštai 
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    Ryšys tarp CO2 išsiskyrimo ir gruntinio vandens lygio (žemiau žemės paviršiaus) kitimo 

Vakarų Europos durpynų pavyzdžiu, pagal Verhagen et al. 2009    

Vidutinis metinis gruntinio vandens lygis, cm 
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Tiesioginiai emisijų matavimai rodo tiesioginę jų koreliaciją su vandens 
lygmeniu. 

vandens lygis nulemia augmeniją  
Augmenija tiesiogiai susijusi su emisijomis  
 Todėl augmenija naudojama kaip emisijų indikatorius 



GEST  
Greenhouse Gas Emission Site Types 
šiltnamio dujų emisijų vietovių tipai  



Photo: Couwenberg 

Daug vietovės parametrų turi įtakos emisijoms: durpynų tipas,  
durpės susiskaidymas, vietovės mozaikiškumas, žemėnauda, 
ankstesnis žemės naudojimas, abiotinės sąlygos ir pan. 



GEST: floros ir aplinkos integravimas  

1 
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Species groups 

Species groups (following a site factor gradient) 
Presence and absence as indicator 

Moisture classes 



Open unused wetland sites 

VF No. 29: Caltha palustris-
Ranunculus lingua-Carex gracilis 
community 
5+ Ü eu sub-ka  

VF No. 7: Sphagnum recurvum-
Eriophorum angustifolium-community 
5+ T meso sau 

Vegetation form concept (Koska 2009) 
 

C. Schulz 2016 



Atliksime štai ką:  

• Koks augmenijos tipas pelkėje? 

• Kurį GEST tipą atitinka ši augmenija 

• Sukursime GEST katalogą 

Nustatyti trūkumus , pvz. Augmenijos tipus 

Atrinkti teritorijas tiesioginiams dujų matavimams 
(kontrolei) 



LIFE PEAT RESTORE –  
“CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir 

degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose” 
LIFE15 CCM/DE/000138 

 
 



Exploited paeatlands 
in Slowinsky National 

Park 

3 sites around 
Biesenthal, 
Germany 4 apleistidurpynai 

Išeksploatuoto 
durpyno dalis 

Augstroze Nature 
Reserve 

Engure Lake 
Nature Park 

Suursoo-Leidissoo 
SPA 

Baltezers Mire 
Nature Reserve 





Vienas   projekto    CO2 
emisijas  pagal augmenijos , pritaikyti 

 pagal  ir  



Projekto biudžetas 6 mln Eurų 

Projekto trukmė 2016 – 2021 m. 



Puščia Telmological Reserve, 2016-10 



Sachara peatland, 2016-10 



Plinkšiai peatland, 2016-10 



Danilava-Daukšių peatland, 2016-10, 2017-03 



AUKŠTUMALA PEATLAND – 10,2 ha 



Aukštumala peatland, 2014-2015 
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ŠESD apskaita 
Ne miško žemės naudmenos 

• Anglies sankaupų pokyčiai šiose kategorijose vertinami gyvojoje biomasėje ir 
dirvožemyje. 

• Produkuojančios žemės kategorijoje anglies sankaupų pokyčiai gyvojoje 
biomasėje vertinami tik sodų teritorijoms. 

• Priimta, kad žemės naudmenas pakeitus kitomis, visa prieš tai buvusi antžeminė ir 
požeminė biomasė yra prarandama.  

• Vandenų ir pelkių kategorijoje anglies sankaupų pokyčiai skaičiuojami kaip CO2 
emisijos iš veikiančių durpynų ir anglies sankaupų praradimas dėl kitų žemės 
naudmenų užtvindymo (gyvosios ir negyvosios biomasės).  

Žemės naudojimo kategorija CO2 CH4 NO2 

Eksploatuojami durpynai √  - √  

Kitos ž. naudmenos paverstos durpynais - - - 

Užtvindytos teritorijos - - - 

Naujai užtvindytos teritorijos √  - - 
Eksploatuojamų durpynų ir pažeistų pelkių nauda, apsauga ir perspektyvos, 2016 09 20-22, Ventė  



 

Ačiū už dėmesį 


