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Kaunas

Klimato kaitos priežastys ir pasekmės

Klimato kaita – kas tai?
Problema:
Paskutinius 200 metų fiksuojami klimato pokyčiai išsiskiria priežastimi;
tai - žmonių veiklos padarinys

Klimato pokyčiai

*CO2 lygis – mėlyna linija
*temperatūros kitimas– raudona linija

Klimato kaitos poveikis aplinkai: gamtai, žmogui, ūkiui
Tirpsta ledynai:
• Grenlandija kasmet netenka iki 200 km² ledo – du kartus daugiau nei prieš 10 metų.
• Aliaskos ledas nebeapsaugo pakrantės. Silpnėjant amžinajam įšalui smenga namai ir keliai.

• Antarktidos ledo danga tapo nestabili.
• Per paskutiniuosius dešimtmečius Šiaurės ašigalyje Arkties ledynų užimamas plotas sumažėjo apie 10 %, o ledo storis – apie 40 %;
Kanados šiaurinėje pakrantėje atskilo 20 km2 Arkties ledyno.
• Džomolungmos (Everesto) aukštis sumažėjo nuo 8849,75 m iki 8848,45 m.

• Kiti padariniai: orų ekstremumai, vėjų stiprumas, bangų aukščiai, vandenynų temperatūra, koralų ir dumblių nykimas...

Paryžiaus susitarimas
• Paryžiaus susitarimas, paremtas UNFCCC, vienija tautas ir skatina
imtis ambicingų priemonių, siekiant užkirsti kelią klimato kaitai ir jos
pasekmėms. Ypatingos pagalbos priemonės sutelkiamos
besivystančioms šalims.
• Misija: vyriausybės susitarė užtikrinti, kad vidutinės temperatūros
kilimas pasaulio mastu būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su
ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir dėti pastangas, kad ji
nepadidėtų daugiau kaip 1,5°C.

Paryžiaus susitarimas
• 2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje:
• 195 šalys pritarė Paryžiaus susitarimui
• Pirmasis universalus, teisiškai pagrįstas, globalus klimato kaitos susitarimas

• 2016 m. spalio 5 d., susitarimas buvo priimtas
• 55 šalys, sukuriančios 55% globalių emisijų, ratifikavo susitarimą

• 2016 m. lapkričio 4 d. susitarimas įgavo juridinę galią
• 120 šalys ratifikavo susitarimą (iš 197)
• WBA : Iškastinio kuro atsisakymo strategija ir CO2 mokestis yra patys
svarbiausi įrankiai Paryžiaus susitarimui pasiekti

Iškastinio kuro atsisakymo
strategija
• Iškastinio kuro atsisakymo strategija mums
reikalinga dabar – nustoti vartoti iškastinį
kurą iki 2050 m.
• Nuosekli ir itin detali strategija reikalinga
mažinant iškastinio kuro naudojimą
nacionaliniu ir globaliu lygmeniu
• Svarbu sparčiai tobulinti atsinaujinančios
energetikos technologijas, įskaitant saulės,
vėjo, geoterminę, hidroenergetiką ir
biomasės energetiką

CO2 mokestis
• Itin svarbus įrankis pokyčiams energetikoje pasiekti
• Paprastas ir efektyvus būdas sumažinti iškastinio kuro naudojimą,
pagerinti energijos efektyvumą, suteikti konkurencingumą
atsinaujinančiai energetikai
• Nenorint didinti mokesčių naštos, reikia suderinti naujų mokesčių
atsiradimą su senųjų panaikinimu (pvz. pajamų mokestis)
• Kitos šalys jau turi tam tikrus mokesčius energetikoje, be to,
administraciniu požiūriu juos nesunku įgyvendinti
• CO2 mokestis gali būti pritaikomas visuose sektoriuose ir visuomenės
dalyse
• Biomasės energetikai netaikomas CO2 mokestis, nes visas anglies
dioksidas, išskiriamas biomasės deginimo metu, yra sugeriamas
augalui augant

Globalus energijos sunaudojimas
• 80% viso energijos sunaudojimo- iš
iškastinio kuro (nafta ir naftos produktai
net iki 38%)
• 2013 m. atsinaujinanti energetika sudarė
18.3%- prieaugis apie 0.2%
• Biomasės energetika- sudaro didžiausią
dalį atsinaujinančios energetikos indėlio į
bendrą energijos sunaudojimą, iki 14%
• Saulės, vėjo, geoterminė, ir kt.
atsinaujinančios energetikos rūšys sudaro
1% bendro energijos sunaudojimo

Biomasės energetika ir
atsinaujinantys energijos ištekliai
• Elektra
• Biomasės energetika yra trečia daugiausiai elektros generuojanti
atsinaujinančios energijos rūšis
• Daugiausiai elektros generuoja vėjo ir hidroenergija
• Centralizuotuose šilumos tinkluose (CŠT) pagaminta šiluma
• Biomasės energetika yra daugiausiai šilumos CŠT generuojanti atsinaujinančios
energetikos rūšis
• Tiesiogiai generuojama šiluma
• Biomasės energetika yra daugiausiai tiesioginės šilumos generuojanti
atsinaujinančios energetikos rūšis
• Transportas
• Biomasė yra gausiausiai naudojamas atsinaujinantis resursas transporto
sektoriuje

Biomasės energetikos dalys
Pagrindiniai sektoriai
Žemės ūkis

Smulkesni sektoriai
Tiksliniai pasėliai- pagrindinis
produktas

Pavyzdžiai
Pasėliai biokurui, energetiniai želdiniai, trumpos rotacijos miškai bei kiti
plantaciniai želdiniai biokurui

Šalutiniai produktai ir atliekos

Žoliniai šalutiniai produktai: grūdinių kultūrų šiaudai, ryžių, kukurūzų stiebai,
cukranendrių išspaudos, vaisių atliekos po palmių aliejaus gamybos
Sumedėjusi biomasė: vynuogynų, palmių ir alyvuogių plantacijų, kitų sumedėjusių
vaismedžių plantacijų atliekos,
Kitos rūšys: maistui naudojamų kultūrų apdirbimo atliekos: lukštai, kauliukai ir
branduoliai, grūdinių kultūrų luobelės, mėšlas iš gyvulininkystės

Miškininkystė

Organinės atliekos

Pagrindinis produktas

Stiebai, mediena ir jos atliekos po miško kirtimo ar kraštovaizdžio tvarkymo darbų

Šalutiniai produktai

Miško kirtimo atliekos (medžių šakos bei viršūnės), medienos pramonės atliekos
(žievė, pjuvenos, skiedros, kt. medžių atliekos)
Komunalinės, medienos, maisto ruošos atliekos bei nuotekos – biodegraduojanti
dalis

Biomasės energetikos privalumai
• Atsinaujinanti, CO2 neutrali, turi aukštą potencialą
• Visų tipų galutinė energija: šiluma, elektra, transporto kuras
• Pastovus žaliavos tiekimas
• Nedideli žaliavos ir energijos sandėliavimo kaštai
• Sukuriama daugybė darbo vietų atokesnėse vietovėse
• Gali išspręsti ekologines problemas

Biomasės energetikos ateitis šilumos rinka
• Ryškus potencialas šilumos rinkoje
• Namų/privačių pastatų šildymas
• Kombinuota šilumos ir elektros energijos gamyba
• Energijos gamybos Centralizuotos šilumos tinkluose konvertavimas iš gamtinių
dujų, naftos, anglies į biokurą

• Efektyvus energijos gavimas iš atliekų
• Patobulintas žemės ūkio atliekų (lukštai ir šiaudai) panaudojimas
energijai gauti

Biomasės energetikos ateitis transporto sektorius
• Mažinti CO2 emisijas transporto sektoriuje - didelis iššūkis
• Biodegalai yra tvari alternatyva iškastinio kuro pakeitimui kelių
transporte
• Visi biodegalai, neskirstant pagal gamybos technologiją, turi būti
tobulinami siekiant mažinti emisijas
• Neginčytina ateitis transporto sektoriaus aviacijos, jūrų transporto,
sunkiojo transporto, žemės ūkio sektoriuose

Stokholmas, Švedija
• Apie 1 mln. gyventojų
• Šildymas
• Centralizuotas šildymas pasiekia daugumą
gyventojų. 80% gaunama iš atsinaujinančių
išteklių
• Generuojama 2 TWh elektros energijos
• Šilumos siurbliai taip pat naudojami

• Transportas
• Didžioji dalis transporto naudoja biodegalus
• Hidratuotas augalinis aliejus, biodujos,
etanolis ir biodyzelinas naudojami plačiausiai

Kopenhaga, Danija
• 1.3 mln. gyventojų
• Šildymas
• Centralizuoto šildymo sistema
pasiekia daugiau nei 98% namų ūkių
• Medienos granulės, skiedra, šiaudai,
atliekos ir geoterminė energija

• Elektra
• Išgaunama iš municipalinių atliekų
deginimo ir pakrantės vėjo jėgainių

• Transportas
• Aktyviai skatinama naudotis dviračiais

Lietuva
Miškai dengia ~ 33.2 % Lietuvos teritorijos (2200000 hа)

Išvados: biomasės energetikos
plėtros kryptys
• Rinkos plėtra į Aziją ir Afriką - auganti medienos granulių prekyba,
technologijų perdavimas
• Biomasės resursų pokyčiai - augantis žemės ūkio atliekų ir
nesumedėjusios biomasės panaudojimas
• Pigių ir efektyvių maisto ruošimo krosnelių gamyba
• CŠT sektoriuje pokytis iš iškastinio kuro į biokurą
• Kogeneracinių jėgainių technologijų tobulinimas
• Sparti pažanga biodegalų transportui srityje
• Biodujos- sprendimas ne tik energijai, bet ir aplinkai

Išvados: kaip įgalinti Paryžiaus
susitarimą?
• Anglies dioksido emisijų mokestis yra vienas iš efektyviausių būdų kovoti su klimato kaita. Sukuriant
globaliai veikiantį CO2 mokestį efektyviai pritaikysime „teršėjas moka“ principą. Tai paprasčiausiai būdas
kovoti su klimato kaita, gerinti energijos efektyvumą ir suteikti konkurencingumą atsinaujinančiai energetikai.
• Keisti požiūrį iš iškastinio kuro efektyvumo gerinimo, į tokio kuro atsisakymą. Iškastinio kuro atsisakymo
strategija yra kritiškai svarbi visoms šalims.
• Nebepasitikėti nepatikimomis technologijomis. Tokios technologijos, kaip „švari anglis“ arba „anglies
sulaikymas“ tik padidins iškastinio kuro naudojimą ir neprisidės prie klimato kaitos stabdymo. Šios
technologijos brangios, egzistuoja tik bandomajame lygmenyje ir nėra saugu pasitikėti tokiomis
neišbandytomis technologijomis.
• Jokių naujų investicijų į iškastinio kuro infrastruktūrą. Investivijos į iškastinio kuro infrastruktūrą (pvz. dujų
vamzdynai), sukuria situacijas be išeičių. Tokių investicijų reikia vengti.
• Stabdyti subsidijas iškastiniam kurui. Tokios subsidijos turi būti panaikintos.
• Skatinti visas atsinaujinančios energetikos technologijas. Visos atsinaujinančios energetikos technologijos,
kaip saulės, geoterminė, hidro-, vėjo ir biomasės energetika turi būti plėtojama visose šalyse ir regionuose
pagal tų regionų specifines savybes ir potencialą.

Apie WBA
• Pasaulio biomasės energetikos asociacija (WBA) yra globali organizacija,
siekianti paremti ir reprezentuoti visą biomasės energetikos sektorių. Mūsų
nariai: biomasės energetikos asociacijos, institucijos, įmonės ir individai.
• WBA dirba su šiais uždaviniais: skirtingi biokuro kokybės ir tvarumo
sertifikatai, statistinė informacija, žinių ir technologijų perdavimas,
biomasės įtaka maisto sektoriui, žemės ir vandens efektyvesnis
panaudojimas bei biomasės energetikos vystymas globaliu lygmeniu
• Misija- Skatinti biomasės energetikos augimą efektyviu ir tvariu būdu
globaliame lygmenyje, taip kuriant palankią aplinką verslui.
• Organizacijos plėtra: regioninių ofisų steigimas Kinijoje, Kanadoje, Vidurio
Rytuose, pietryčių Azijoje...
• Tinklapis: www.worldbioenergy.org

Organizacija
• Vadovaujanti valdyba
• 19 valdybos narių
• 17 skirtingų šalių– Lietuva, Vokietija, Kanada, Australija, Kenija, Turkija, Brazilija, Belgija,

Singapūras, Austrija, Malaizija, Japonija, Sudanas, Siera Leonės Respublika, JAV, Kinija, Švedija

• Reprezentuojami visi biomasės energetikos sektoriai visuose žemynuose
• Pramonininkai, mokslininkai, ūkininkai, konsultantai ir t.t.

• Sekretoriatas
• Prezidentas – Remigijus Lapinskas (Lietuva)
• Ofisas – Karin, Bharadwaj, Remigijus, Viktorija, Pranav, Johanna

• Nariai
• Daugiau, nei 200 narių iš 50 valstybių

Ačiū!

World Bioenergy Association
Holländargatan 17, 111 60, Stockholm, Sweden
info@worldbioenergy.org
www.worldbioenergy.org

