
ATKURDAMI PELKES
SAUGOKIME KLIMATĄ

IR BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ

Šilėnų pelkė

Mes – Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas – esame nevyriausybinė gamtosauginė organizacija. Mūsų 
mokslininkų, biologinės įvairovės tyrėjų ir pelkių ekologinio atkūrimo ekspertų grupė rūpinasi pelkių ir kitų 
ekosistemų apsauga bei atkūrimu, tvariu naudojimu ir visuomenės švietimu. 

ATKURKIME PELKES KARTU!
Per XX amžių buvo nusausinta apie 2/3 Lietuvos pelkių. Mes siekiame atkurti pažeistas pelkes. Jūs galite prie to 
prisidėti. Remdami vieno aro pelkės atkūrimą, CO2 sumažinsite 100 kg per metus (palyginimui, vienas europietis 
sugeneruoja ~ 7,5 t CO2 per metus). Jūs galite pasirinkti, kokio ploto atkūrimą norite paremti. Taip ne tik padėsite 
mažinti klimato kaitą skatinančių dujų išsiskyrimą, bet ir prisidėsite prie biologinės įvairovės apsaugos. 

Išvengta 100 kg CO2 
per metus

10 EUR 1 aras 

CO2

Investavę 10 eurų 1 arui pelkės atkurti 
išvengsime 100 kg CO2 emisijų per metus



RĖMĖJŲ LĖŠOMIS ATLIKTI ATKŪRIMO DARBAI 
TRIJOSE LIETUVOS PELKĖSE

Aukštumalos aukštapelkės 
pietvakarinė dalis
Šilutės r., Nemuno deltos regioninis parkas

Vandeniui sulaikyti Aukštumalos 
aukštapelkės pietvakarinėje dalyje  
(50 ha) įrengta daugiau kaip 240 įvairios 
konstrukcijos užtūrų ir trys durpių pylimai 
(bendras pylimų ilgis – 130 m). 

Šiomis priemonėmis pagerintas pelkės 
hidrologinis režimas, pelkių buveinių ir 
saugomų rūšių būklė.

Išvengta 325 t CO2e emisijų 
iš 50 ha per metus.

Tartoko žemapelkė
Prienai, Nemuno kilpų regioninis parkas

Tartoko telmologiniame draustinyje 
įgyvendinome ekologinio atkūrimo 
projektą, apimantį hidrologinio režimo 
atkūrimą (11 ha), pelkinių buveinių ir 
saugomų rūšių būklės pagerinimą.

Išvengta 38 t CO2e emisijų 
iš 11 ha per metus.

Baisogalos durpynas
Radviliškio r.

Pirmą kartą Lietuvoje žemės ūkio 
naudmenose (5 ha) – giliai nusausintuose 
žemapelkiniuose dirvožemiuose – 
įgyvendintas hidrologinio režimo atkūrimo 
projektas: įrengtas reguliuojamas šliuzas, 
pertvarkyti melioracijos statiniai, teritorija 
pritaikyta pelkininkystės – klimatui 
palankiam ūkininkavimui durpiniuose 
dirvožemiuose – reikmėms. 

Išvengta 100 t CO2e emisijų 
iš 5 ha per metus.

Daugiau skaitykite https://www.pelkiufondas.lt/aukstumala

Daugiau skaitykite https://www.pelkiufondas.lt/tartokas

Daugiau skaitykite https://www.pelkiufondas.lt/baisogala



KVIEČIAME PRISIDĖTI 
PRIE ŠILĖNŲ PELKĖS IŠSAUGOJIMO

Šilėnų žemapelkė
Vilniaus r., Neries regioninis parkas

Šilėnų žemapelkė tituluojama orchidėjų pelke dėl 
čia gausiai augančių retų gegužraibinių augalų, 
vadinamų lietuviškosiomis orchidėjomis. 

Pastaraisiais metais pelkėje rastos net 7 jų rūšys ir 
suskaičiuota daugiau nei 800 augalų. Šie augalai 
mėgsta atviras buveines, todėl netvarkomos 
žemapelkės užžėlimas sumedėjusia 
augalija ir nendrynais kelia grėsmę jų išlikimui. 

2022 m., tęsdami Neries regioninio parko tradiciją 
tvarkyti žemapelkę, organizavome talką: šalinome 
pelkėms netipingą sumedėjusią augaliją ir 
nendrynus. Talkos metu buvo ne tik sutvarkyta 
apie 1,6 ha pelkės, bet ir sumažintos 4 t CO2e 
emisijos per metus. 

Surinktas lėšas panaudosime:

   nendrynams ir netipingai sumedėjusiai augalijai šalinti (10 ha);

   esant galimybei patvenksime vandens tėkmes, kad pelkėje kuo ilgiau išsilaikytų tirpsmo ir poplūdžių 
vanduo.

Taigi visi kartu:

   sumažinsime ŠESD emisijas 25 t CO2e iš 10 ha per metus ir prisidėsime prie klimato kaitos švelninimo;

   pagerinsime Europos Bendrijos saugomų natūralių buveinių šarmingų žemapelkių būklę;

   sudarysime palankias sąlygas gegužraibiniams ir kitiems žemapelkių augalams tarpti atvirose buveinėse.

© Jogaila Mackevičius



Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos finansuojamą projektą „Aplinkosauginių NVO pajėgumų didinimas, 
siekiant efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir 
taikymo procesuose Lietuvoje“.

VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

  Gedimino pr. 1 (4 aukštas), 01103 Vilnius, Lietuva
  +370 656 20 426
  info@pelkiufondas.lt   

 https://www.pelkiufondas.lt
  https://www.facebook.com/pelkiufondas   
  https://www.linkedin.com/company/pelkiufondas/

PAREMTI PELKIŲ IŠSAUGOJIMO IR 
ATKŪRIMO VEIKLĄ GALITE:

ATKURDAMI PELKES
SAUGOKIME KLIMATĄ

IR BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ

Aukštumalos aukštapelkė

Tartoko pelkė

Baisogalos durpynas

Šilėnų pelkė

Per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje prisidėjome prie keturių pelkių ekologinių sąlygų pagerinimo ir sumažinome neigiamą 
pažeistų pelkių poveikį klimatui. 

325 t CO2e /  
50 ha / per metus

38 t CO2e /  
11 ha / per metus

4 t CO2e /  
1,6 ha / per metus

Išvengtos emisijos: 
100 t CO2e /  

5 ha / per metus

Pervesdami auką į sąskaitą 
LT247044060007841146 

AB SEB bankas. Pavedimo 
paskirtyje įrašykite „Parama“.

Prisijungdami prie 
mūsų organizuojamų pelkių 
išsaugojimo veiklų ir talkų.

Paskirdami 1,2 proc. GPM 
pelkių atkūrimui ir apsaugai. 

Pildydami GPM prašymą įrašykite 
VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ 

paramos gavėjo kodą 302822289.

TIK SVEIKOS PELKĖS YRA KLIMATO IR 
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SERGĖTOJOS 


