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ES energijos pertvarkos (renovacijos) planas (2016 m.) 
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 Energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), 

dalis bendrajame galutiniame energijos suvartojime, % 

Source: Eurostat 

2004 2010 2014 2011-2012 

vidurkis 

2013-2014 

vidurkis 

S2005 Indicative trajectory 2020 

tikslas 
2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 

17,2 19,8 23,9 21,0 23,4 15,0 16,6 17,4 18,6 20,2 23 

Lietuva 



5 

„Per 10-12 metų biokuras išsikovojo dominuojančią padėtį, 

praėjusiu šildymo sezonu 61 proc. šilumos buvo pagaminta 

iš biokuro, kitaip tariant, dujoms liko tik apie 30 proc., 

ir tai ne pabaiga.“ 

„...šilumos reikia dvigubai daugiau nei elektros energijos, 

kuriai skirtos vėjo ir saulės jėgainės“ 

  

(Remigijus Lapinskas, Pasaulinės bioenergetikos asociacijos 

prezidentas, „Valstybė“, 2016 liepa, Nr. 7) 
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Įmonių, gaminačių energiją (elektros ir šilumos) naudojant medieną 

ir medienos atliekas, tinklas Lietuvoje 
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1. Atmosferos CO2 kaupimas miško ekosistemų augalų 

biomasėje ir dirvožemyje: ar gali tai sušvelninti globalią 

klimato kaitą? 

  

2. Kada miškų biomasės išteklių naudojimas energetinėms 

reikmėms yra tausojantis? 

  

3. Miško kuro ruošos ir naudojimo svarbiausi ekologiniai 

aspektai. 

 

4. Miško kuras: ekonominiai ir socialiniai aspektai 

  

5. Tyrimų rezultatų taikymas: rekomendacijos ir teisiniai 

aktai.  
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1. Atmosferos CO2 kaupimas miško ekosistemų augalų 

biomasėje ir dirvožemyje: ar gali tai sušvelninti globalią 

klimato kaitą? 
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Kiekvienos šalies gyventojų didžiausias turtas 

 

 

• Teritorija 

 

• Teritorijos sausumoje – dirvožemis ir augalija 
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Pasaulio dirvožemių žemėlapis 
(http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/images/resources/images/Maps/domsoiw.gif) 
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Boumans et al., 2002. Ecol. Econom. 41  

Ekosistemų paslaugų vertė (USD trilijonais per metus)  : 

 - DIRVOŽEMIS                    20 

 - ŠVARUS VANDUO              2,3 

 - MAISTAS ir pan.                0,8 

 - GENETINIAI IŠTEKLIAI  0,8    

Tarptautinė konferencija SOIL CARBON SEQUESTRATION for climate, food security  

and ecosystems services (Reykjavik, Iceland, May 26-29, 2013) 

 

Anne Glover (EC): 99% kalorijų mes gauname dėka 

dirvožemio (tik 1% iš vandenynų). 
 

ARBATINIAME ŠAUKŠTELYJE MINERALINIO 

DIRVOŽEMIO: 

 - daugiau kaip milijardas bakterijų 

 - apie 120 000 mikroskopinių grybų 

  



12 

Manoma, kad anglies (anglies dioksidas 
 ir monoksidas, metanas) per metus 
atmosferoje padaugėja apie 6 Gt  
(tūkstantis milijonų tonų)  
http://soilcarboncenter.k-state.edu  

  
 

Vandenynai – apie 93% 

Atmosfera – 1,8% 

Augalija – 1,4% 

Dirvožemis – 3,7% 

http://soilcarboncenter.k-state.edu/
http://soilcarboncenter.k-state.edu/
http://soilcarboncenter.k-state.edu/
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• Globaliai miško ekosistemos yra sukaupusios 80% visos 

sausumos antžeminės anglies ir daugiau negu 70% visos 

dirvožemio org. C (Batjes, 1996; Jobbágy, Jackson, 2000; 

Six et al., 2002). Manoma, kad Europos miškai absorbuoja 

7-12% visų Europos CO2 emisijų (Janssens et al. 2003) . 

 

• Vidutiniškai produktyviame miške su stabilia dirvožemio 

organine medžiaga kaupiasi 2-12 kgC ha-1 per metus, t.y. 

žymiai mažiau negu antžeminėje biomasėje (Schlesinger et 

al., 2000). 
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Anglies sekvestravimas dirvožemyje  

 • Anglies sekvestravimas dirvožemyje –  (1) augalų 

biomasėje akumuliuoto atmosferos CO2  ilgalaikė fiksacija 

dirvožemyje, ypač  lėtai besiskaidančiame humuse 

(fitosekvestravimas), ir (2) atmosferos kritulių anglies 

rūgšties cheminė imobilizacija neorganiniuose junginiuose 

(pvz., antriniai karbonatai) (Lal, 2013). 

 

• Dirvožemių, kaip ir kitų sausumos ekosistemų 

atsinaujinančių komponentų (mikrobiotos, augalijos, 

gyvūnijos) kokybę, produktyvumą ir tvarumą lemia geba 

kaupti organines medžiagas (Franzmeier et al., 1985; 

Vaičys ir kt., 1997; Šlepetienė et al., 2008; Lal, 2009 ir kt.). 
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 Dirvožemio mikrobiotos biomasės anglies (DMB-C) vidutinės koncentracijos (µgC g-1 dirvožemio) 

            smėlžemių, išplautžemių ir balkšvažemių viršutiniuose 0-10 ir 10-20 cm mineraliniuose 

            sluoksniuose (išgarinimo-išsiskyrimo chloroformu metodas, ISO/DIS 14240-2:1997).  

                   

Gegužė-Birželis 

Rugpjūtis 
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• Dirvožemyje org. C sankaupa yra apie 2 kartus didesnė 

negu atmosferoje ir beveik 3 k. - negu augalų biomasėje 
(Europos mastu miško dirvožemiuose org. C sukaupta apie 
1,5 karto daugiau negu antžeminėje medžių biomasėje) (de 
Vries et al., 2003; Guggenberger, 2010). 

 
 

• Todėl organinės anglies kaupimas dirvožemiuose gali 
sušvelninti prognozuojamos klimato kaitos, ypač 
pašiltėjimo, globalines pasekmes (UNFCCC, 1997; IPCC, 
2003; 2006; 2007). 
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2. Kada miškų biomasės išteklių naudojimas 

energetinėms reikmėms yra tausojantis? 
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Miško apibrėžimas 

 

 Medžiais apaugęs žemės plotas  ≥ 0,1 ha (Europoje – 0,5 ha); 

 Medžių aukštis brandos amžiuje natūralioje augavietėje  ≥ 5 metrai; 

 Medyno skalsumas ≥ 0,3 arba žemės paviršiaus padengimas lajomis ≥ 30%; 
 

Ne miškas: 

- pavieniai medžiai ir jų grupės, 

- medžių juostos <10 m pločio, 

- kelių ir geležinkelių apsaugos zonos želdiniai,    

- urbanizuotose teritorijose įveisti parkai. 

Miško dirvožemių išskirtinumas – miško paklotė (org. OL + OF + OH horizontai). 

Miško želdiniuose ištisinė miško paklotė susiformuoja 15-20 metais.   
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Prieš 300 m. Saksonijos kalnakasybos administracijos narys, 

atsakingas už medienos tiekimą, Hans Carl von Carlowitz 

savo knygoje Sylvicultura oeconomica (1713 m.) pateikė 

tvarios/darnios miškinikystės sampratą. Taip miškininkystėje 

atsirado tvarumo sąvoka (vok. nachhaltigkeit, angl. sustainability, 

lenk. trwałość, lot. perpetuitas) (Deltuvas, 2014).  

    
Miško tvarus/darnus (nenutrūkstamas 

ir nuolatinis) naudojimas: 

(1) negalima miško kirsti daugiau, 

 negu jo priauga; 

(2)  mišką iškirtus – būtina jį atkurti. 

Anglų filosofas ir ekonomistas John Stuart Mill visuomemenės tvarios (darnios, 

subalansuotos, tausojančios) plėtros (sustainable development) prielaidas 

suformulavo tik 1848 m. 
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VILNIUS 

Kaunas 

Lietuvos miškai (miškingumas - 33,4 proc.) 

 
 

 

 

Spygliuočiai – 56 proc., minkštieji lapuočiai – 40 proc., kietieji lapuočiai – 4 proc. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LkkXl-pwZsK0bM&tbnid=4nRPYRzR2FBolM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trilliumorganics.com/category_s/1882.htm&ei=kSVuU-KTGsXmOdPQgOAJ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNH73MnqT-OFFVPYtyVdieOEJnOuLw&ust=1399813847867516
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Miško apskaitos sistemos ir miško ekosistemų būklės 

stebėsena (monitoringas) 

I lygis 

- Europinis tinklas 16×16 km 

- 79 bareliai 

II lygis 

- Intensyvios stebėsenos bareliai  

- 9 bareliai 

Programa „ICP-Forests“ 

(nuo 1989 m.) 

Nacionalinė miškų inventorizacija 

Pastovių barelių traktai 

1998; 2003; 2008...metai 

1999; 2004; 2009...metai 

2000; 2005; 2010...metai 

2001; 2006; 2011...metai 

2002; 2007; 2012...metai 

Pastovių apskaitos barelių 

išdėstymas trakte 
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Nacionalinė miškų inventorizacija (NMI) 

250 m 

2
5

0
 m

 Nuolatinio 
stebėjimo 

traktas 

   

• 1/5 visų nuolatinių stebėjimo 
plotų permatuojama kasmet 

• Kasmetiniai rezultatai 
apskaičiuojami naudojantis 5 
paskutinių metų apskaita 

• Visoje šalies teritorijoje išskirta 
16 325 nuolatinių stebėjimo 
barelių 

• 1998 – NMI pradžia 

• 2002 – I NMI ciklo pabaiga 

• 2012 – pradėti lauko matavimai 
visoje šalies teritorijoje 

 

 

 

I ciklas IV ciklas 
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Matavimai apskaitos barelyje. 

PAPILDOMA 

APSKAITA 
Medžių prieaugio ir 
amžiaus įvertinimas 

MEDŽIŲ IR KELMŲ 

APSKAITA 
d1.3 > 6.0 cm  

Skritulinis barelis 100 m2 

POMIŠKIO IR TRAKO APSKAITA 

strip plot 1.5 x 20 m  (25 m2 ) 

MEDŽIŲ IR KELMŲ 

APSKAITA 
d1.3 > 14.0 cm  

Skritulinis barelis 500 m2 

MEDŽIŲ APSKAITA 
d1.3  > 2.0 cm  

¼ skritulinio barelio, 25 m2  

1 

2 

1 sektorius 

2 sektorius 

10 

H, 

Hl 

H, 

Hl 

3 1 

H, 

Hl 
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Iškirstas žalių  
stiebų tūris MK 
 51%, 8,6 mln. m3  

  

Suminio metinio tūrio prieaugio kontrolė Lietuvos III-IV 
grupės miškuose, NMI 2015 

kasmet miškai produkuoja 16-17 mill. m3 stiebų (su žieve) medienos 

metiniai žalių medžių kirtimai neviršija 64% grynojo prieaugio.  

   sukauptas tūris, Δ  

       29%, 4,9 mln. m3    

Pagrindiniai 

kirtimai. 

Tarpiniai 
kirtimai. 

     auginimo  

   nuostoliai, M0  

  20%, 3,3 mln.m3  

  

5,5 

3,1 

0,9 Iškirsti sausuoliai 

3,3 
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Miško žemės kategorijos absorbcija Suminės LT ŠESD emisijos

ŠESD emisijos ir absorbcija Lietuvoje 

Visų Lietuvoje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų 

(pramonė, energetika, transportas, žemės ūkis...) ir miško žemėje absorbuojamų ŠESD 

kiekio balansas 1990 – 2015 m. Šaltinis – 2017 m. Nacionalinė išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita. 
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Kas sudaro anglies sankaupas miškuose? 
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Miško žemės gyvoji biomasė Miško žemės negyva mediena Nukirsto medžio produktai
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3 klasė 4 klasė 1 klasė 2 klasė 

16 pav. 

Medienos 

suirimo 

klasės (pagal 

Hunter, 

1990). 

5 klasė 
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Anglis žuvusioje medienoje 

Nacionalinės miškų inventorizacijos  

duomenimis Lietuvoje vidutiniškai miškuose 

sukaupta 8,9 m3/ha likvidinės medžių mortmasės 

(Kuliešis ir kt., 2008).  Dabar – apie 11 m3/ha.  
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Anglis žuvusioje medienoje 

Vidutinės anglies (C) ir azoto (N) sankaupos (kg m-3) bei jų pokyčiai 

(padidėjimas / nuostoliai) sutrešusiuose virtėliuose ir 0-10 cm viršutiniame 

mineralinio dirvožemio sluoksnyje. 
 

 

Medžių rūšis 

C 

sankaupos 

C padidėjimas 

/ nuostoliai 

N sankaupos N padidėjimas / 

nuostoliai 

 

Sutrešę virtėliai (kg m-3) 

Eglė paprastoji 79,16,9 -120,9 0,670,13 +0,44 

Beržas karpotasis 56,66,4 -248,4 0,540,16 -0,13 

Mineralinis 0-10 cm sluoksnis (kg m-3) 

Eglė paprastoji 37,06,1 +9,6 1,90,3 +0,4 

Beržas karpotasis 34,35,2 +10,2 1,90,2 +0,5 

Apskaičiuota, kad iš sutręšusių virtėlių dirvožemyje susikaupia tik 4-8 % anglies. 

Likusi anglies dalis, išsiskyrusi dėl mikroorganizmų veiklos, pateko į atmosferą.  
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LAMMC Miškų institutas 2016 m. vykdė tokias studijas, 

kurias finansavo Norvegija 

1. Anglies sankaupų įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas bei sankaupų 

verčių nustatymas mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose, miško ir ne miško 

žemėje.  

 

2. Anglies sankaupų mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose įvertinimo 

nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas ne miško žemėje 

įveistuose / atkurtuose miškuose.  

 

3. Anglies sankaupų verčių negyvojoje medienoje, skirtingame jos susiskaidymo 

laipsnyje, ištyrimas bei anglies sankaupų žuvusioje medienoje įvertinimo 

nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas.  

 

4. Nukirsto medžio produktų apskaitai reikalingos sistemos Lietuvoje sukūrimo, 

duomenų gavimo sistemos, pagal JTBKKK reikalavimus, ir galimybės atkurti 

apskaitai reikalingo laikotarpio istorinių duomenų analizė bei rekomendacijų dėl 

visavertės apskaitos sistemos funkcionavimo pateikimas.  
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Dirvožemio jungtiniai ėminiai NMI bareliuose (9x9 km, 2015 m., iš viso n = 762; 

           miško žemė – 289; ariama žemė – 247; žolynai -222; šlapynės - 4). 
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3. Miško kuro ruošos ir naudojimo ekologiniai aspektai. 
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ES projektas WOOD-EN-MAN, 2001–2005 m. 

WOOD FOR ENERGY  
–a contribution to the development of sustainable forest management 

 
QLK5-CT-2001-00527 

WOOD-EN-

MAN 

Projekte (WOOD–EN–MAN) Mediena energijai – indėlis į 

subalansuotą miškų tvarkymo plėtrą (WOOD FOR ENERGY - a 

contribution to the development of sustainable forest management) (QLK5-CT-

2001-00527) dalyvavo: Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkai. 

 
Projekto koordinatorius – Danijos miškų ir kraštovaizdžio institutas.  

 

Projekto koordinatorius Lietuvoje – prof. habil.dr. Remigijus Ozolinčius.  
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Ignalinos atominėje elektrinėje pagaminta elektros energija 

2000 m. sudarė 30,3%, o vietiniai ištekliai – 9,1% visos 

Lietuvoje sukuriamos šiluminės ir elektros energijos 

(Miškinis, 2002). Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą 

siūloma siekti, kad energetiniame balanse vietiniai ištekliai 

sudarytų iki 12 – 15% arba beveik pusę energijos, kurią 

pagamina Ignalinos AE.  
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Miško kuras – pirminis (chemiškai neapdorotas) medžių kuras, t.y. 

dalis medienos kuro, kuri gaunama tiesiai iš miško kaip kirtimo 

atliekos (šakos, viršūnės) bei menkavertė mediena ir malkos, 

gaunamos iš pagrindinių kirtimų, retinimų ir šviesinimų. 
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  Biokuro deginimo metu išsiskiriantis CO2 augalų 

sunaudojamas naujos biomasės kūrimui. Naudojant tokį 

biologinį kurą sumažėja teršalų (CO, CH4, N2O, SO2 ir 

NOx) išmetimai į orą, kurių dideli kiekiai patenka į 

aplinką deginant akmens anglį, naftos produktus bei 

gamtines dujas.  
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Kasmet Lietuvoje miško kurui galima panaudoti ne mažiau, kaip 

400-500 tūkst. m3 nelikvidinių medžių dalių (viršūnių, šakų ir kt.). 

Anksčiau tokios medžių dalys likdavo miške natūraliam puvimui 

arba buvo mindomos į valksmas, užpilamos žemėmis ar sudeginamos.  
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AUGALŲ MAISTO MEDŽIAGŲ IŠPLOVIMAS IŠ 
VALKSMŲ PLYNOSE KIRTAVIETĖSE 
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 - pušynas  
 - plyna kirtavietė, tarp valksmų  
 - plyna kirtavietė, po valksmais  

Lc plynoje kirtavietėje be kirtimo atliekų NO3-N+NO2-N ir  K+ koncentracijos dirvožemio tirpale padidėjo apie 10 
kartų, tirpiosios OC – beveik 5 k., o Ca2+  ir Mg2+ - vidutiniškai 2,4-2,5 karto. Po valksmais - daugiau, atitinkamai 24,5, 
16,6 ir 6,6 karto, dirvožemio tirpale buvo didesnės tik K+ , NO3-N+NO2-N ir tirpiosios OC vidutinės koncentracijos. 
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Maisto medžiagų nuostoliai dėl miško kuro ruošos pušynuose 

Skirtingo amžiaus nederlinguose smėlžemiuose (Arenosols) 

augančiuose pušynuose nustatyta: 

 

• skirtingų antžeminių dalių (stiebo medienos, žievės, 

  spyglių, sausų ir žalių šakų) masė; 

• svarbiausių maisto medžiagų (N, P, K, Ca ir Mg) 

  sankaupa antžeminėje biomasėje. 
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Pušynų, kuriuose atlikti antžeminės biomasės ir jos cheminės sudėties tyrimai, 

taksacinė charakteristika (Dubravos EMMU, Kačerginės girininkija) 

 

Tyrimų objektai 

Objekto 

Nr. 

Amžius, 

metai 

Medžių 

skaičius, 

vnt./ha 

Vidutinis 

skersmuo 

(D1,3), cm 

Vidutinis 

aukštis, m 

Skerspločių 

suma, m2/ha 

Tūris, 

m3/ha 

1 50 915 20,7 18,8 30,8 277,6 

2 65 727 23,2 20,9 30,7 305,7 

3 40 1498 14,3 14,8 24,0 174,4 

4 20 2000 11,0 8,5 18,9 89,9 

5 10 2893 6,8 5,1 10,4 47,6 
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Forest & Landscape, Denmark  

http://www.sl.kvl.dk/
http://www.metla.fi/
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Tyrimų metodai 

 Antžeminių medžių dalių (spyglių, žalių ir sausų šakų, 

medienos ir žievės) ėminiai surinkti 2003 m. balandžio 02-07 d. 

Tyrimo bareliuose pagal skerspločių sumą parinkta po 5 modelinius 

medžius, iš viso detaliai ištirti 25 modeliniai medžiai. Nupjovus medį, 

pradedant nuo lajos apačios, buvo nupjaunamos ir pasveriamos visos 

kiekvieno menturio šakos, parinkta vidutinė menturio šaka cheminės 

sudėties nustatymui. Atskirai pasvertos sausos šakos bei vidutinė 

sausa šaka cheminiam tyrimui. Taip pat buvo pasvertas visas medžio 

stiebas, skirtingose jo dalyse penki apie 5 cm storio stiebo diskai 

paimti cheminės sudėties nustatymui. 
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Pušynų antžeminė biomasė 

Lajos (spygliai, žalios ir sausos šakos) ir stiebų masė skirtingo (10-65 m.) 

amžiaus pušynuose 
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Maisto medžiagų koncentracijos 
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Vidutinės C ir N, P, K, Ca ir Mg koncentracijos (1) spygliuose, (2) sausose ir (3) žaliose 

šakose, (4) medienoje, (5) žievėje ir (6) kankorėžiuose 65 metų amžiaus pušyne 
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Vidutinės C ir N, P, K, Ca ir Mg sankaupos (1) spygliuose, (2) žaliose ir (3) sausose 

šakose, (4) medienoje, (5) žievėje 65 metų amžiaus pušyne 

Maisto medžiagų sankaupa 
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Maisto medžiagų nuostoliai per 100 metų apyvartą, ruošiant miško kurą (ugdymo kirtimai 

30, 50 ir 70 m. bei sanitariniai kirtimai 80-90 m. amžiuje) ir plynai iškirtus pušyną (Nbl 

augavietė, smėlžemiai) 

Kirtimai 
Antžeminės 

medžio dalys 

Biomasė, 

t ha-1 

N P K Ca Mg 

kg ha-1 

Ugdymo (30, 

50 ir 70 m. 

amžiuje) ir 

sanitariniai 

(80-90 m. 

amžiuje) 

Stiebas 80,84 50,84±2,57 5,12±0,29 22,78±1,03 42,43±0,99 12,94±0,84 

Žievė 6,76 27,85±2,79 3,56±0,56 9,25±1,44 39,2±2,87 4,84±0,99 

Šakos 14,45   63,03±3,87 7,82±0,71 26,96±1,76 35,87±1,59 9,22±0,54 

Spygliai 4,33 56,26±1,4 5,95±0,12 15,96±0,63 11,94±0,55 3,91±0,13 

Iš viso 197,98±10,63 22,45±1,68 74,97±4,86 129,43±6 30,92±2,5 

Pagrindiniai 

(100 m. 

amžiuje) 

Stiebas 126 82,79±4,79 7,67±0,51 36,59±1,53 66,59±1,48 19,70±1,34 

Šakos 20 86,68±5,62 10,60±0,97 36,87±2,35 50,60±2,06 12,34±0,79 

Spygliai 6 77,64±2,89 8,34±0,17 22,10±0,77 16,73±0,54 5,71±0,18 

Iš viso 247,12±13,30 26,61±1,65 95,56±4,65 133,92±4,08 37,74±2,31 

Suminiai 

maisto 

medžiagų 

nuostoliai 

Stiebas 206,84 133,62±7,37 12,79±0,80 59,36±2,57 109,02±2,47 32,64±2,17 

Žievė 6,76 27,85±2,78 3,56±0,56 9,26±1,44 39,20±2,87 4,84±0,98 

Šakos 34,45 149,70±9,49 18,41±1,68 63,83±4,10 86,46±3,64 21,56±1,34 

Spygliai 10,33 133,90±4,29 14,30±0,29 38,07±1,40 28,67±1,09 9,62±0,31 

Iš viso 258,38 445,08 49,06 170,53 263,35 68,66 

Vidutiniškai per metus 4,45 0,49 1,71 2,63 0,69 

Metinės iškritos iš atmosferos 7-11 0,80 1,3-2,4 2,7-5,9 - 
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   Apskaičiuota, kad pušynuose ruošiant miško kurą 

ugdymo, sanitariniais ir plynaisiais kirtimais per 100 metų 

apyvartą susidaro iki 1,5-2 kartų didesni maisto medžiagų 

nuostoliai: su kirtimų atliekomis iš hektaro papildomai 

išnešama apie 280 kg azoto, 110 kg kalcio, 100 kg kalio, 30 

kg magnio ir 30 kg fosforo. (Suminiai, miško kuras + padarinė 

mediena, maisto medžiagų nuostoliai: 450 kgN ha-1; 260 kgCa ha-1, 170 

kgK ha-1, 70 kgMg ha-1; 50 kgP ha-1). 

 

   

Apibendrinanti išvada 
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Maisto medžiagų nuostoliai dėl miško kuro ruošos pušynuose 

Apskaičiuota, kad pušynuose ruošiant miško kurą ugdymo, sanitariniais ir plynaisiais kirtimais per 100 metų 

apyvartą susidaro iki 1,5-2 kartų didesni maisto medžiagų nuostoliai: su kirtimų atliekomis iš hektaro 

papildomai išnešama apie 280 kg azoto, 110 kg kalcio, 100 kg kalio, 30 kg magnio ir 30 kg fosforo (suminiai, 

miško kuras + padarinė mediena, maisto medžiagų nuostoliai: 450 kg N ha-1; 260 kg Ca ha-1, 170 kg K ha-1, 70 

kg Mg ha-1; 50 kg P ha-1). 

 

 Tokius nemažus nuostolius kompensuoja šių maisto medžiagų iškritos (srautai) 

iš atmosferos 

Eil. 

Nr. 

Maisto medžiagų sankaupos, nuostoliai ar 

iškritos 

N P K Ca Mg 

1.  Sankaupa miško paklotėje, kg/ha 523 29 31 167 24 

2.  Sankaupa mineraliniuose smėlžemių 

horizontuose iki 1 m gylio, kg/ha 

2283 3308 8366 3915 7581 

3.  Suminiai nuostoliai dėl kirtimų per 100 m. 

apyvartą, kg/ha 

445 49 170 263 69 

4.  Vidutiniai suminiai metiniai nuostoliai 

(mediena+miško kuras), kg/ha per metus 

4,45 0,49 1,70 2,63 0,69 

5.  Vidutiniai metiniai nuostoliai dėl kuro 

ruošos, kg/ha per metus 

2,84 0,32 1,02 1,15 0,31 

6.  Metinės iškritos su miško nuokritomis, kg/ha 

per metus 

27,2 2,5 4,6 9,6 2,1 

7.  Metinės iškritos iš atmosferos, kg/ha per 

metus 

9,0 0,8 2,0 4,2 - 
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K Kontrolė 

1  Medienos pelenai – 1,25 t ha-1 

2  Medienos pelenai – 2,5 t ha-1 

3  Medienos pelenai – 5 t ha-1 

4  180 kg N ha-1 trąšų 

5  2,5 t medienos pelenų ha-1 + 180 kg N ha-1 

N 

Tręšimo miško kuro pelenais WOOD–EN–MAN eksperimentas 

(2002 m., 1,2 ha, smėlžemyje augantis 38 m. amžiaus pušynas)  
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Buferinė zona I 

Buffer zone I 

Dirvožemio profilis 

Soil pit 

Dirvožemio mėginių paėmimo vietos 

Location of soil sampling 
Modeliniai medžiai biomasės nustatymui 

Sample trees for biomass assessment 

 

Augalijos apskaitos kvadratas 

Sample plot for ground vegetation assessment  

Modeliniai medžiai lapijos cheminei analizei 

Sample trees for foliar analysis 

 

 
Polajinių kritulių rinktuvai 

Throughfall collectors 

Lizimetrai 

Lyzimeters  

Plotas medžių prieaugio matavimams ir lajų būklės vertinimui 

Plot for increment measurements and crown condition assessment 
Dirvožemio mikrofloros ir 

mikorizės tyrimai 

Soil microflora and mycorrhiza 

Buferinė zona II (potencialus plotas barelio praplėtimui) 

Buffer zone II (potencial area to extend sample plot)  

Dirvožemio drėgmės davikliai 

Soil moisture samplers (TDR) FAR matavimai 

FAR measurements 
    

Nuokritų rinktuvai 

Litterfall collectors 

Tręšimo miško kuro 

pelenais plotelis (n=24)  



51 

Apibendrinti (statistiškai reikšmingi efektai paryškinti) pirminiai 

tręšimo dulkiškais medienos pelenais efektai brukninio pušyno 

ekosistemai. Dubravos EMMU Kačerginės girininkija, 2002–2005 m. 

Ekosistemos komponentas Tręšimas pelenais 

Miško paklotė -apie 2 pH vienetais pašarmino 

-2,7 kartus didesnė K ir 1,4 k. - P koncentracija 

-sumažėjo N koncentracija 

-2–3 k. didesnė Cr ir Cu; 1,4–1,6 k. - Ni ir Zn koncentracijos 

Viršutinis mineralinis smėlžemio  

sluoksnis 

-cheminė sudėtis ir pH nepakito 

-nežymiai daugiau Cr, Ni, Cu, Zn ir Pb  

Dirvožemio tirpalas -nežymiai pašarmėjo 

-nežymiai daugiau K+ ir PO4
3-  

-nežymiai daugiau Cd, Ni ir Zn 

Medžių nuokritos -masė nežymiai padidėjo  

-cheminė sudėtis nepakito 

Gyvoji dirvožemio danga  

(vyraujančios samanos) 

-1,3 k. didesnės P koncentracijos 

-nežymiai daugiau Cr ir Zn  

-biomasė nepakito 

Medžių ardas -P ir K nepakito ar tik nežymiai padidėjo 

-nežymus teigiamas poveikis augimui 

-pušų lajos biomasė nepakito 

-pirmų metų spyglių masė nežymiai padidėjo 

-nežymiai daugiau Zn, Cd, Pb 
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4. Miško kuras: ekonominiai ir socialiniai aspektai 

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Euroukis/Zilviciu-prieziuros-nedaug-o-pelnas-garantuotas
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Ar Lietuvai svarbus medienos kuras? 

• Energetinis saugumas 

• Naujos darbo vietos 

• Naujos efektyvesnės technologijos 

• Klimato kaita ir aplinkos tausojimas 

• Darni energetikos sistema 
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VIDUTINĖ ŠALIES KURO (ŽALIAVOS) KAINA 

 
  2016 m. sausis 2016 m. lapkritis 

Gamtinės dujos, Eur/MWh (Eur/tne) 17.05 (198,3) 15.26 (177,5) 

Mazutas iki 1 proc. sieringumo, Eur/tne   212.09 223.95 

Mazutas daugiau nei 1 proc. sieringumo, Eur/tne   411.10 411.10 

Medienos kilmės biokuras (vidutinė energijos išteklių 

biržos kaina), Eur/tne 
152.83 142.69 

Medienos kilmės biokuras (vidutinė biokuro rūšių, kuriomis 

neprekiaujama energijos išteklių biržoje, kaina), Eur/tne 
133.57 94.35 

Malkinė mediena, Eur/tne 154.50 152.91 

Medienos granulės, Eur/tne 266.91 303.40 

Medienos briketai, Eur/tne 285.71 285.71 

Skalūnų alyva, Eur/tne   347.50 343.03 

Dyzelinas, Eur/tne   358.33 508.57 

Suskystintos dujos, Eur/tne  228.56 400.47 

Akmens anglis, Eur/tne   193.12 168.85 

Biodujos, Eur/tne 384.88 383.50 

Šiaudai, Eur/tne   117.08 120.33 

Durpės, Eur/tne  86.18 87.56 

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2016. 
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Šaltinis: LŠTA 

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai 

Lietuvoje 2014 m. 

Mediena ir jos atliekos – 357 041 tne (45,4 proc.) 

Šiaudai – 2175 tne (1,0 proc.) 

Biodujos – 1001 tne (0,4 proc.) 

Geoterminė energija – 8078 tne (3,6 proc.) 

 

Gamtinės dujos 
Kitas kuras 

Mazutas 

Biokuras ir 

 atliekos 
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Šaltinis: LITBIOMA, 2016.  

Ateityje biomasės energetika Centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje sudarytų 80 - 90 

%. Paskutiniai biomasės resursų skaičiavimai rodo, kad 2020–2025 m. be kasmetinio 

medienos prieaugio (~1,5 mln. tne), galima panaudoti agrobiomasę (~ 440 tūkst. tne), 

komunalines atliekas (~ 200 tūkst. tne) bei tamsiąsias durpes (~ 80 - 100 tūkst. tne). Tokiu 

atveju kasmetinis biokuro žaliavos prieaugis yra virš 2,2 mln. tne.  
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Biomasės energetikos sektoriaus ekonominė ir 

socialinė reikšmė 

Šiuo metu biokuro pramonės sektoriuje 

dirba 
~ 7500 darbuotojų 

Biokuro pramonės apyvarta per metus ~ 300 mln. Eur 

Biokuro technologijų eksportuojama per 

metus 
~ 50 mln. Eur 

Atlyginimų vidurkis ~ 1110 Eur 

Biomasės energetikos sektorius 
 

  

 

 

Šaltinis: LITBIOMA, 2016.  
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Biokuro birža Baltpool 

Biokuro birža — tai pagal nustatytas taisykles veikianti prekybos aikštelė internete, 

suteikianti galimybę pirkėjams ir pardavėjams biokuro produktų biržoje elektroniniu 

būdu sudaryti sandorius. Biokuro birža veikia kaip centrinė vieta, kurioje anonimiškai 

susitinka biržos dalyviai: pardavėjai (biokuro tiekėjai) ir pirkėjai (dažniausiai šilumos 

gamybos įmonės). Naudodamiesi biržos prekybos sistema dalyviai gali greitai ir 

paprastai realizuoti savo produkciją arba įsigyti pageidaujamą biokuro kiekį. 
 

Pagrindinis biokuro biržos tikslas – skatinti konkurenciją biokuro rinkoje 

bei užtikrinti sąlygas susiformuoti skaidriai, objektyviai ir ekonomiškai pagrįstai 

prekiaujamų produktų kainai. Šiuo metu biržoje dalyvauja 204 biokuro tiekėjai 

ir 74 vartotojai.  

Biokuro biržos veikimo schema 

 

Šaltinis: Baltpool, 2017.  



59 

Pagal aplinkos ministro patvirtintą miško kirtimo apimtį, 

2014–2018 m. valstybinius miškus valdančios urėdijos 

kasmet privalo pagaminti apie 300 tūkst. m3 kirtimo atliekų. 

Dalis jų parduodama pagal ilgalaikes sutartis, dalis – pagal 

pusmečio susitarimus ar pavieniais fizinių asmenų pirkimais. 

Išaugus biokuro paklausai, urėdijos įpareigotos daugiau 

kirtimo atliekų rezervuoti skiedrų gamybai. 

 

Valstybiniuose miškuose parduotų kirtimo atliekų kiekiai, tūkst. m3 

2006 2007 
 

2008 
 

2009 2010 2011 2012 

tūris, tūkst. m3  
 

75,6 56,5 71,6 76,9 74,8 155 157 

Miško kirtimų metu susidariusių kirtimo atliekų pagrindinę dalį sudaro medžių viršūnės ir 

šakos, trakas bei smulkių medžių stiebai. 

 



60 

Baltalksnynų medienos ištekliai, naudotini energetinių 

reikmių tenkinimui 
Vienu iš svarbių Lietuvos medienos kuro 

išteklių yra baltalksnynai. Baltalksnis labai 

sparčiai auga, ypač jaunystėje, gerai plinta ne 

tik sėklomis, bet ir šakninėmis atžalomis bei 

kelminėmis ataugomis.  

 

Baltalksnio mediena paprastai laikoma 

menkaverte, tinkama taros, medžio plaušo 

plokščių, o dažniausiai – kuro gamybai 

(baltalksnių medienos sortimentinėje 

struktūroje vyrauja malkinė mediena). 

Potencialus kasmetinis baltalksnynų medienos išteklių, naudotinų energetinių reikmių 

tenkinimui (kurui, įskaitant ir kirtimo atliekas) kiekis per artimiausią dešimtmetį  siektų 

beveik 0,8 mln. m3.  
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Medienos skiedrų ruošos katilinių kurui iš kirtimo atliekų 

ekonominė analizė 

Medienos skiedrų ruošos katilinių kurui iš kirtimų atliekų ekonominės analizės tikslas 

buvo nustatyti šių darbų pelningumą. Skiedrų ruošos technologija susideda iš žaliavos 

ruošos kirtavietėje, jos išvežimo, smulkinimo ir transportavimo į katilinę.  

Skiedrų ruošos katilinių kurui technologija 

Plynojo kirtimo atliekos 

Transportavimas 

Ruoša kirtavietėje 

Išvežimas 

Smulkinimas 

Kiekvienai iš technologinių operacijų reikėjo 

nustatyti darbo laiko sąnaudas ir apskaičiuoti 

išlaidas. Tyrimų objektai buvo išskirti privačiuose 

K. Šiaulio miškuose Trakų miškų urėdijos, 

Jagelonių girininkijos teritorijoje. Tyrimai atlikti 

15-40 metų 0,7-1,0 skalsumo medynuose, 

augančiuose Nd augavietėje.  
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Atvežtų į katilinę skiedrų ruošos išlaidos, Eur/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimų objektai 
Išlaidos 

tarpiniame 
sandėlyje 

Smulkinimas 
Transportavimas 

(50 km) 
Iš viso 

I objektas. Kirtimo atliekos 7,8 9,9 2,9 20,6 

II objektas. Negenėti beviršūniai stiebai 7,2 3,7 2,3 13,2 

II objektas. Kirtimo atliekos 13,6 5,3 2,1 21,0 

II objektas. Vidurkis 8,2 4,0 2,2 14,4 

III objektas. Negenėti medeliai 10,0 5,1 2,1 17,2 

Skiedrų ruošos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų 

išlaidos – 19-36 Eur/m³. Didžiausia išlaidų dalis 

tenka medelių išvežimui (28 proc.), kirtimui (18 

proc.), smulkinimui (12 proc.). Skiedrų ruošos iš 

pagrindinių kirtimų atliekų išlaidos 20-28 Eur/m³. 

Didžiausia išlaidų dalis tenka išvežimui (38 

proc.).  

Skiedrų kaina katilinėje lemia jų ruošos pelną ar 

nuostolius. Tyrimai parodė, kad, priklausomai nuo 

žaliavos kokybės (kirtimų atliekos, stiebai, negenėti 

stiebeliai), mažiausiai pelninga ar netgi nuostolinga gali 

būti skiedrų ruoša iš kirtimo atliekų. 
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Medienos kuro smulkinimo darbo laiko sąnaudos priklauso nuo smulkintuvo ir nuo medienos 

kuro rūšies. Medienos kuro žaliavos rūšis yra esminis veiksnys (p<0,01), smulkinant 

smulkintuvu Mus-Max, tačiau neturi įtakos, smulkinant smulkintuvu Giant 6. Kirtimo atliekų 

smulkinimo darbo laiko sąnaudos smulkintuvu Mus-Max buvo 3 kartus didesnės už negenėtų 

beviršūnių stiebų smulkinimą. Smulkintuvu Giant 6 kirtimo atliekos buvo susmulkintos 3,6 

karto greičiau negu smulkintuvu Mus-Max.  

Tyrimų objektai Smulkintuvas 
Darbo laiko 

sąnaudos, val./m3 

Vidurkio paklaida 

(m), val./m3 

I objektas. Kirtimo atliekos Mus-Max 0,116*a 0,003 

II objektas. Negenėti beviršūniai stiebai Mus-Max 0,043 b 0,002 

II objektas. Kirtimo atliekos Giant 6 0,032 c 0,001 

III objektas. Negenėti medeliai  Giant 6 0,031 c 0,001 

Medienos kuro smulkinimo darbo laiko sąnaudos 



64 

Kirtimo atliekų rišimo į ryšulius darbo laiko sąnaudų ir 

išlaidų analizė  
Kirtimo atliekų rišimo į ryšulius įrenginiu Pinox 330, sumontuotu ant Pinox 828 

medvežės, darbo laiko sąnaudos vienam ryšuliui surišti tyrimo sąlygomis sudarė 

vidutiniškai 0,046 val.  

Kirtimo atliekų rišimo į 

ryšulius išlaidos tyrimo 

objektuose kito nuo 8,0 iki 

9,8 Eur/m³. Didžiausia 

išlaidų dalis teko technikos 

įsigijimui (53 %), po to 

technikos einamajam 

remontui bei priežiūrai 

(26 %), išlaidos degalams ir 

tepalams bei darbo 

užmokesčiui sudarė 

atitinkamai 9 ir 8 % visų 

išlaidų, o kitos išlaidos – 

4 % (Mizaraitė ir kt., 2008). 
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Medienos kuro reikšmė kaimo vietovių  

namų ūkiams 

2009 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas nustatyti, kiek ir kokios medienos kurui 

gyventojai naudoja kaimo vietovėse ir sukurti sistemą šio proceso dinamikai sekti.  
  

Tyrimo metu naudotas sisteminės dviejų etapų atrankos metodas. Pirmajame etape 

Lietuvos teritorija, t. y. visa Lietuvos teritorija, išskyrus miesto gyvenamąsias 

vietoves, padengta 16 x 16 km kvadratiniu tinkleliu. Iš viso atrinkta 116 apklausos 

taškų kaimo vietovėse. Iš viso užpildytos 378 apklausos anketos.  
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81.36%

8.46%

1.37%

0.15%
7.37%

0.46%

0.83%

Malkos

Med. išaugusi ne miške

Kirtimo atliekos

Pjuvenos iš lentpjūvių

Atraižos iš lentpjūvių

Medienos briketai

Antrinė mediena

Lietuvos kaimo vietovių namų ūkio valdose naudojamas 

medienos kuro rūšys  
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Metiniai biokuro kiekiai iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų 

Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenimis, 2015 m. 

Lietuvoje 3026,5 ha trumpos apyvartos energetinių plantacijų 

buvo deklaruota tiesioginėms išmokoms.  

Per 2008-2015 metus su ES parama buvo įveista 2766,1 ha 

trumpos apyvartos energetinių želdinių (gluosniai, karklai, 

baltalksnis, drebulė, tuopos, europinis maumedis). Didžiausią 

plotą užima gluosnių, karklų plantacijos. 2015 m. plantacijų 

plotas siekė 3026,5 ha ir iš jo kasmet būtų galima gauti apie 30,1 

tūkst. tonų sausos biomasės, kas atitinka apie 14,1 tūkst. tne.  

*Šaltinis: Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenys. 2015.  www.nma.lt  

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Deklaruotas plotas*, ha   
 

259,6 
 

374,5 491,7 555,9 
 

951,2 
 

1106,1 1768,3 2492,7 3026,5 

Įveista einamaisiais metais 
(skirtumas su prieš tai 
ėjusiais metais), ha   

- 114 117,2 64,2 335,4 214,8 662,2 724,5 533,8 

Trumpos apyvartos energetinių želdinių plotai 2008-2015 metais,  

deklaruoti tiesioginei paramai gauti 

http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.nma.lt/
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Euroukis/Zilviciu-prieziuros-nedaug-o-pelnas-garantuotas
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5. Tyrimų rezultatų taikymas: 

rekomendacijos ir teisiniai aktai.  
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• Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, iš miško kirtimus reglamentuojančių šalies teisės 

aktų (Pagrindinių miško kirtimų taisyklės, 1999; Miško kirtimų taisyklės, 2010) iki 

2010 m. buvo pašalintos nuostatos, ribojančios miško kirtimų atliekų naudojimą 

nederlingose ir dalyje labai nederlingų augaviečių. 

 

 

• “nederlingose kerpšilio ir brukniašilio tipų (Ša, Na) augimvietėse šakas 

rekomenduojama susmulkinti ir paskleisti kirtavietėje” (PAGRINDINIŲ MIŠKO 

KIRTIMŲ TAISYKLĖS; įsigalioja 1999-04-01, negalioja nuo 2010-03-01) 

 

• “46. Miško kirtimo atliekos, skirtos kurui ar kitoms reikmėms, išvežamos iš kirtavietės 

važiuojant valksmais. Įšalus gruntui arba N hidrotopo augavietėse galima važiuoti ir 

ne valksmais, tačiau turi būti išsaugomas gyvybingas pomiškis. Miško kirtimo atliekas 

draudžiama išvežti iš Na, Nae, Ša, Šae augavietėse arba IIA grupės miškuose esančių 

miško kirtimų biržių. Šie draudimai netaikomi Kuršių nerijos miškuose kalninės 

pušies ir bankso pušies kirtimo atliekoms” (MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLĖS; 

įsigalioja 2010-03-01; LR aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo redakcija – 

šių nuostatų nėra). 
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Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais 

rekomendacijos (2006 m.)  

 

Remigijus OZOLINČIUS, Kęstutis ARMOLAITIS, Virgilijus MIKŠYS, 

Iveta VARNAGIRYTĖ 
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Reikalavimai miško kuro pelenų kokybei 

Rekomenduojami minimalūs ir maksimalūs pelenų sudėtinių 

medžiagų kiekiai (Swedish Recommendations..., 2002)  

Cheminis parametras  

Corg. 10-15 % (maksimaliai) 

P 10 g kg
-1

 (minimalus) 

K 30 g kg
-1

 (minimalus) 

Ca 125 g kg
-1

 (minimalus) 

Mg 20 g kg
-1

 (minimalus) 

Boras 500 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Vanadis 70 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Chromas 100 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Kadmis 30 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Švinas 300 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Varis 400 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Cinkas 1000-7000 mg kg
-1

 

Gyvsidabris 3 mg kg
-1

 (maksimalus) 

Arsenas 30 mg kg
-1

 (maksimalus) 
137

Cezis 5 k Bq kg
-1

 (maksimalus) 

Benz(a)pirenas
 

2 g kg
-1

 (maksimalus) 
 

Swedish Recommendations for the Extraction of Forest Fuel and Compensatory Fertilizing in 

Sweden. 2002. National Board of Forestry / Skogsstyrelsen.  



Miško kuro pelenų stabilizavimas 

Nestabilizuoti arba birūs miško kuro pelenai gali būti kenksmingi 

miško ekosistemai (padidėja medžiagų išplovimo rizika, stiprus ir 

greitas poveikis dirvožemiui bei augalijai ir kt.).  

Dėl to kompensuojamajam tręšimui rekomenduojama daugiausia 

naudoti tik chemiškai ar fiziškai stabilizuotus (sukietintus) pelenus.  



Miško kuro pelenų stabilizavimas 

Svarbiausi pelenų stabilizavimo būdai:  

(1)   Jeigu miško kuro pelenuose org. C koncentracija neviršija 

10%, jie gali sukietėti savaime veikiami ore esančio CO2 ir 

drėkinant. Vandens pilama (purškiama) tiek, kad gerai išmaišius 

pelenus drėgmės kiekis būtų 30-40% nuo sausų pelenų masės 

(Askåterföring, 1998). Tokie pelenai per keletą savaičių sukietėja. 

 

(2)   Jeigu miško kuro pelenuose org. C kiekis didesnis negu 10%, 

pelenai kietėja silpnai arba iš viso nekietėja. Tokie pelenai 

paskleidžiami išbetonuotoje aikštelėje ar tranšėjoje, po 

sudrėkinimo mechaniškai suslegiami traktoriumi, prieš tai 

pridėjus rišamųjų medžiagų (cemento, natrio silikato ar kt.). 

 

(3)   Geriausia miško kuro pelenus prieš jų išbarstymą miške 

granuliuoti maišyklėse. Jose pelenai gali būti granuliuojami juos 

ne drėkinant, o pridedant surišamųjų medžiagų. Taip gaunamos 

gana vienodo dydžio, 4-8 mm skersmens granulės.  

 
 



Miško kuro pelenų stabilizavimas 
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KOMPENSUOJAMOJO TRĘŠIMO MIŠKO KURO PELENAIS 
REKOMENDACIJOS (2006 ir 2011 m.) 

Augavietė Pelenų dozė, t 
ha-1 

Azoto dozė, kg 
ha-1 

Nae, Na 1,5-2,0 70 

Nb, Lb 2,5-3,0 90 

Nc, Nd, Lc, Ld 3,0-3,5 120 

Pan, Pbn 2,0-2,5 70 

Pcn 2,5-3,0 90 

Vienkartinės tręšimo normos miško kuro            
pelenais IV gr. miškuose 

Miškininkavimas turi būti darnus 
(subalansuotas), todėl miško kuro 
pelenais būtina kompensuoti maisto 
medžiagų nuostolius dėl miško kuro 
ruošos, o grąžinamas su pelenais 
sunkiųjų metalų kiekis negali viršyti jų 
sankaupos miško kure. 
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Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais aplinkosauginiai ribojimai 

 1. Kompensuojamasis tręšimas miško kuro pelenais taikomas 

IV grupės (ūkiniuose) miškuose normalaus drėgnumo Nae, Na, Nb ir 

Nc augavietėse, pirmiausia medynuose (ar jų plynose kirtavietėse), 

kuriuose kirtimo atliekos panaudotos miško kuro ruošai. Šį tręšimą 

taip pat tikslinga taikyti nusausintuose ar savaime nusausėjusiuose 

durpžemiuose (Pan, Pbn, Pcn,) nes juose dažniausiai trūksta augalų 

pasisavinamo fosforo ir kalio. 

 

 2. Miško masyvuose ar net kvartaluose kompensuojamasis 

tręšimas miško kuro pelenais dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ne 

mažiau kaip 20% paminėtų augaviečių plote iš viso netaikomas. 

 

 3. Geriausias laikas medynuose barstyti pelenus yra pavasaris 

iki vegetacijos pradžios  arba ruduo. 
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 4. Medynuose kompensuojamąjį tręšimą miško kuro pelenais 

tikslingiausia atlikti per 2 kartus, išbarstant po 2,5-3 t/ha pelenų. Pirmą kartą 

pelenų išbarstymą geriausia derinti su retinimo kirtimais, kai medynuose 

iškertamos valksmos. Antrą kartą viduramžiuose ar pribręstančiuose medynuose, 

ypač augančiuose Nae, Na ir Nb augavietėse, pelenus tikslinga išbarstyti kartu su 

azotinėmis trąšomis (70-120 kg N v. m. į hektarą). 

 

 5. Plynose kirtavietėse kompensuojamasis tręšimas miško kuro pelenais 

(2,5-3 t/ha) taikomas prieš pat ar kartu su rudeniniu dirvos ruošimu miško 

želdiniams (tai galioja tik nestabilizuotiems pelenams) tik tuo atveju, jeigu šis 

tręšimas nebuvo vykdomas čia augusiuose pribręstančiuose medynuose. Tuo 

atveju nenaudojamos N trąšos. 

 

 6. Pelenų nerekomenduojama barstyti: (1) arčiau negu 50 m atstumu nuo 

atvirų vandens telkinių (upelių, melioracinių griovių ar pan.) ar užpelkėjusių 

plotų; (2) žiemą, esant sniego dangai arba pavasarinio polaidžio metu, jei yra 

pavojus, kad pelenai ar jų cheminės medžiagos gali patekti į vandens telkinius; (3) 

medynuose su tankiu pomiškiu ir traku.  

 

 

Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais aplinkosauginiai ribojimai 
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Miško kuro pelenų transportavimo ir paskleidimo miške technologijos 

Miško kuro pelenų paskleidimo miške technologijos 

  

1. Medynai. Naudotini mechanizmai, kurie taikomi ir miškų tręšimui – 

mineralinių trąšų arba kalkių barstytuvai, turintys galimybes skleisti 

(barstyti) trąšas (pelenus) į šonus (ne mažesniu kaip 10-12 m atstumu, 

geriausia, kad paskleidimo atstumą būtų galima keisti). Barstant pelenus 

medynuose važinėjama tik valksmomis. 

 

2. Naujai iškirstos („šviežios”) kirtavietės, naujai apželdomi plotai. 

Taikoma iš esmės ta pati technologija. Naudojant lengvus barstymo 

mechanizmus sausose augavietėse („N“ hidrotopo) prieš dirvos miško 

želdiniams ruošimą galima ribotai važinėti ir ne valksmomis (bet to 

reikėtų vengti). Atskirais atvejais galima barstyti (skleisti) ir 

negranuliuotus pelenus. Tokiu atveju jie barstomi prieš pat dirvos 

ruošimą, kad būtų išvengiama pelenų nupustymo arba jų nuplovimo 

(dirvos ruošimo metu didelė dalis jų būtų įterpiama į dirvožemį).  
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Miško kuro pelenų utilizavimas miškininkavime 

  Dirvožemių rūgštumo sumažinimas (pH rodiklio  

 padidinimas). 

 

  Organinių atliekų ir trąšų, nuotekų dumblo priedas. 

 

  Pelenų įmaišymas į kelio dangos mišinius. 
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MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR 

NAUDOJIMO TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. D1-572) 

 

 

 

Dabar Lietuvoje per metus susikaupia daugiau kaip 30 tūkst. tonų 

medienos kuro pelenų, o 2020 metais šie pelenai sudarys ne mažiau kaip 

100 tūkst. tonų.  
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Šalis DANIJA SUOMIJA SUOMIJA ŠVEDIJA 
LIETUVA, 

maksimalios 

koncentracijos 
LIETUVA 

Įteisinimas 
Legislation, 

2006 
Legislation, 

2007 
Legislation, 

2007 
Recommendations 

draft, 2007 

LAMMC 

Agrocheminių 

tyrimų  

laboratorijos 

duomenų bazė 

 

Medienos kuro 

pelenų tvarkymo 

ir naudojimo 

taisyklės, 2014 

Naudojimas 
Žemės ūkyje / 

Miškų ūkyje 
Žemės ūkyje Miškų ūkyje Miškų ūkyje 

Žemės ūkyje / 

Miškų ūkyje 

Arsenas (As) - 25 30 30 ~4 3/3 

Kadmis (Cd) 5/15 1,5 17,5 30 9-11 5/3 

Chromas (Cr) 100 300 300 100 - 30/20 

Varis (Cu) - 600 700 400 200-250 200/100 

Gyvsidabris 

(Hg) 
0,8 1,0 1,0 3 < 0,5 0,2/0,2 

Nikelis (Ni) 30/60 100 150 70 30-35 30/20 

Švinas (Pb) 120 100 150 300 ~ 60 50/40 

Cinkas (Zn) - 1500 4500 7000 2500-3500 1500/1000 

Didžiausios leidžiamos sunkiųjų metalų koncentracijos (mg kg-1) 

medienos kuro pelenuose. 
 

DLK Šiaurės šalyse iš “Guidelines for classification of ash...”, p. 8. (Nordic Innovation Centre, 2008) 

 



84 

Miškui DLK (didžiausia leistina koncentracija) apie 3 kartus didesnė, negu 

Cd maksimalios koncentracijos medienos pelenuose Lietuvoje. 
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5 kartus daugiau… 
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Apie 5 k. daugiau… 
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Apie 6 k. daugiau… 
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Kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir švino (Pb) Europos ariamose žemėse 

 (Ap horizontas, 0-20 cm) (GEMAS, 2013) 
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Be makroelementų ir mikroelementų bei sunkiųjų metalų, 

medžio kuro pelenuose gali būti aptinkami tokie radioaktyvūs 

izotopai - kalis (40K), stroncis (90Sr) ir cezis (137Cs) (Ravila and 

Holm, 1996). Pažymima, kad medienoje 137Cs galėjo susikaupti 

po Černobylio avarijos (Högbom & Nohrstedt, 2001). 
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Tsybulko, N. 2016. Usage optimisation of the radionuclide-contaminated agricultural lands and agrochemical protection 

events in the remote period of the Chernobyl accident. PhD thesis 

Radioaktyvieji 137Cs + 90Sr Baltarusijos ariamų žemių dirvožemiuose 
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Dr. Jürgen Hogefoster (Hansos parlamento pirmininkas) - 

Kondratjevo „ilgosios bangos“ (45-50 m. periodai): 

 

1800 m. – garo mašina; 

1850 m. – geležinkeliai; 

1900 m. – elektros varikliai; 

1950 m. – automobilių pramonė; 

1990 m. – informacinės technologijos... 

 

Turėjo / turėtų ateiti laikas aplinkos ir sveikatos saugos 

technologijoms...   
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Ačiū už dėmesį 
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Žemės miškų naikinimas prasidėjo, kai žmogus suvaldė ugnį 

ir užsiėmė žemdirbyste 

• Jau prieš 10 tūkst. metų Šiaurės Amerikos indėnai degino 
miškus, kad padidėtų bizonams ganyklų plotai 

 

• Lietuvoje akmens amžiuje išsivystė lydiminė arba 
kirtiminė žemdirbystė 

 

• Žemėje 2000-2010 metais miškų kasmet sumažėjo  13 mln. 
ha (vien Brazilijoje – 2,6 mln. ha per metus) 

 

• Europoje miškų plotai didėja Bulgarijoje, Danijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje    
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Ačiū už dėmesį 
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Major soil groups  

(WRB, 2014) 

Average in Europe, 

(de Vos et al., 2015) 

  

LULUCF default 

values*  

(IPCC, 2006) 

Average in Lithuania 

(2016 m.; number of 

plots, n) 

  

Cambisols 75 95 118 (n=8) 

Luvisols+Retisols 73 95 96 (n=130) 

Planosols 45 95 (?) 81 (n=26) 

Arenosols 50 71 58 (n=92) 

Podzols 63 115 100 (n=21) 

Gleysols 94 87 106 (n=20) 

Histosols 181 - 154 (n=37) 

Fluvisols 64 - 80 (n=3) 

*Cold temperate, moist region 

 

Table 2. Mean sotcks of soil organic carbon (SOC) in surface 0-30 cm 

layer of major soil groups in forests 
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Atskyrimas pagal tankį – 

 1,85 g cm 
-3

 
Rūgšti 

hidrolizė 

(6M 

HCl)  

Dispersija + sijojimas 

53-250 µm  

Sunkioji aDOM = 

mikroagregatai + 

smulkus smėlis  

>250 µm  

Rupioji aDOM = 

neapsaugota 

OM+rupus smėlis 

<53 µm  

Dumblo + molio 

stambumo OM = 

dumblas+molis 

Šlapias sijojimas – mikroagregatų 

atskyrimas 

Lengvoji frakcija 

Smulkioji aDOM = 

neapsaugota OM 

 

Sunkioji frakcija: 

mikroagregatai + 

smulkus smėlis 

 

>53 µm 

 iDOM = fiziškai 

apsaugota OM + 

smulkus smėlis 

<53 µm  

dumblo+molio stambumo 

OM + dumblas + molis 

Hidrolizuojama 

OM = 

dumble+molyje 

apsaugota OM 

Nehidrolizuojama 

OM = 

biochemiškai 

apsaugota OM 

 

Mineralinis 

dirvožemis 

11 pav. Fizinio ir cheminio frakcionavimo procedūra, siekiant atskirti rupiąją laisvąją/atpalaiduotąją dalelių pavidalo 
organinę medžiagą (rupioji aDOM), smulkiąją laisvąją/atpalaiduotąją DOM (smulkioji aDOM), intra-mikroagregatinę 
DOM (iDOM) ir dumblo bei molio stambumo OM. Schemoje parodytos keturios atskiros dirvožemio OM sankaupos 
pagal J. Six ir kt. (2002) modelį: (1) neapsaugota OM; (2) fiziškai apsaugota OM; (3) dumblo ir molio chemiškai 
apsaugota OM; (4) dumble ir molyje biochemiškai apsaugota OM (iš Sleutel et al, 2006). 
Dokt. Paulius Garbaravičius 
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• Pusę 2015 metų Nobelio premijos medicinos ir fiziologijos 
srityje gavo Villiamas C. Kampbellas ir Satoshi Õmura už 
vaistų nuo dramblialigės atradimą. Iš dirvožemio 
Streptomyces pelėsių mėginių buvo atrinkta viena grybelio 
atmaina, kurios veiklioji medžiaga  avermektinas itin 
efektyviai naikina parazitus gyvūnų organizmuose. Šios 
medžiagos dėka buvo išrastas ivermektinas, vėliau smarkiai 
sumažinęs sergamumą dramblialige ir paupių aklumu (kita 
tų pačių parazitų, apvaliųjų kirmėlių, sukeliama liga). 

 

• Lietuvoje VU Biochemijos institutas dirvožemių 
ekstremofilines bakterijas naudoja fermentų paieškai 
(Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programoje 
(2007-2009 m.) “Biokatalizatorių ir biokatalizinių procesų 
kūrimas (2xBioKat) ” dalyvavo ir LAMMC Miškų instituto 
dirvožemininkai) 
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Dviejų atvejų supaprastinti  
atvejiniai kirtimai (pirmu kirtimo 
atveju hektare paliekama 80-100 
geriausios būklės pušų). 

Plyna kirtavietė 

• Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir 
vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Plynų 
kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės 
įvairovės dinamikai tyrimai“  (2015-2018 m.). 
 
• Interreg / Baltic Sea Region project: Water 
Management in Baltic Forests  (2016-2019 m.). 
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(A) (B) 

1 pav. Masinė vyresnių negu 30-40 m. amžiaus spygliuočių medynų džiūtis (A) 

prie tuomečio GS „Azotas“ prasidėjo 1979 m. pavasarį, tačiau jaunesni 

medynai nežuvo (B).  
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2 pav. Vietoje pušynų dabar prie AB „ACHEMA“ dabar daug kur auga 
iš trako susiformavę ąžuolynai. 
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1 lentelė. Pušynų ekosistemų būklės blogėjimo prie GS „Azotas“ (iki 1992 m.) 

           ir atsikūrimo prie AB „Achema“ ypatumai (Барткявичюс, 1987; Армолайтис 

и др., 1992; Armolaitis, 1998; Armolaitis et al., 1999; 2003; 2004; Armolaitis and Stakėnas, 2001).  

 
Seka 

Džiūtis Atsikūrimas 
1. Dirvožemio gyvoji danga: tolydus 

nitrofilinių augalų gausėjimas (Rubus 

idaeus L., Epilobium angustifolium L., 

Festuca ovina L. irk t.). 

 

1. Medynai: sumažėjus oro taršai, medžių 

defoliacija pradėjo mažėti po 6-7 metų. 

2. Medynai: po augimo pagerėjimo, 

augimas sulėtėjo, nuo pažeidimų 

medynai pradėjo džiūti. 

2. Miško dirvožemiai: palyginus su 

defoliacijos mažėjimu, smėlžemių ir 

išplautžemių rūgštumas pradėjo mažėti 3-4 

metais vėliau arba 10-12 metais po oro 

taršos sumažėjimo. 

3. Miško dirvožemiai: pradėjus kauptis N 

ir S junginiams ir padidėjus dirvožemių 

rūgštumui, suintensyvėjo K
+
, Ca

2+
 ir 

Mg
2+

 išplova. 
 

3. Dirvožemio mikrobiota: sumažėjus 

dirvožemio rūgštumui, suminis 

mikroorganizmų gausumas atsistatė. 

4. Dirvožemio mikrobiota: suminis 

bakterijų gausumas sumažėjo, tačiau 

pagausėjo amonifikuojančių 

mikroorganizmų ir mikromicetų.  

4. Dirvožemio gyvoji danga: neatsikūrė, nors 

ir sumažėjo nitrofilinių augalų. 
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Paaiškinamieji ženklai 

Miško augaviečių tipų klasifikacija 
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Na ir Nb ----------------------------------- daugiausia smėlžemiai (pradžiažemiai, 
                                                                  jauražemiai) 
 
Nc ------------------------------------------- rudžemiai, išplautžemiai, palvažemiai, 
                                                                  balkšvažemiai, smėlžemiai  
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14 pav. Giliau glėjiškas pasotintas PALVAŽEMIS (Ncp) 

Endohypogley-Eutric PLANOSOL (BioSoil, 2006-2008 m.) 

 

Medyno sudėtis: 6P1E2B1Bt. Gali augti: 

E (aukštis brandos amžiuje - 29 m); P (30 m); B (29 m); 

Ą (27 m); Bt (17 m)   

OL           -4 - -3 cm (miško paklotė) 

OF+OH   -3 - 0 cm (miško paklotė) 

Ap            0 - 14 cm (priesmėlis) 

B1            14 - 34 cm (priesmėlis) 

B2             36 - 60 cm (smėlis) 

Cg             60 - 100 cm (smėlingas priemolis) 

C             100 - 135 cm (smėlingas sunkus priemolis) 
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(1) Pušies želdiniai 

(2) Savaiminiai 

      pušies žėliniai 

(3) Dirvonuojanti žemė 

Šakninės pinties 

(Heterobasidion  

annosum (Fr.) Bref.) 

židiniai pušies 

želdiniuose 

8 pav. Perlojos eksperimento (prof. P. Vasinauskas, prof. A.Tindžiulis, dr.J. Aleksonis) 

 ortofoto žemėlapis 
 


