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Klimato kaita yra viena iš svarbiausių visuomenės aplinkos problemų. Didėjantis ţmonių skaičius, neracionalus ţemės naudojimas, miškų 

naikinimas lemia vis didesnį CO2 - pagrindinių šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų išsiskyrimą į aplinką. Miškininkystė ir kiti ţemės naudojimo būdai turi 

didelį potencialą kovai su šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisijomis. Dideli ţemės naudmenų plotai (apie 500 - 600 tūkst. ha) Lietuvoje yra 
nenaudojami ţemės ūkio tikslams. Šių plotų įsisavinimas, jų apţeldinimas miškais ir miškingų plotų padidinimas yra svarbus veiksnys gerinant ne tik 

aplinkosauginę (šiuo atveju klimato kaitos atţvilgiu), bet ir socialinę ir ekonominę aplinką.  

Miškingumo kaitos poveikis klimato kaitai buvo vertinamas pagal anglies sukaupimo miškuose pokyčius. Darbe buvo analizuotas CO2 pašalinimo 
iš aplinkos tendencijos, kaupiant anglį Lietuvos miškuose 1990 – 2010 m. Taip pat įvertinti galimi anglies sukaupimo ir CO2 akumuliavimo pokyčiai 

Lietuvos miškuose pagal tris preliminarius scenarijus iki 2020 m. Padidinus Lietuvos miškingumą nuo 2010 m. 3 %, miškuose būtų sukaupta 23 mln. t 

anglies daugiau. Miškingumą padidinus 5 %, miškuose būtų sukaupta 31 mln.t anglies daugiau ir iš aplinkos akumuliuota apie 8 % (116,7 mln. t) daugiau 
CO2. Taigi, priklausomai nuo Lietuvos miškingumo didinimo pokyčių Lietuvos indėlis į klimato kaitą galėtų būti atitinkamai maţesnis arba/ir iš dalies 

atsverti dėl ekonomikos vystymosi augančias CO2 emisijas Lietuvoje. 

Klimato kaita, žemėnaudos pokyčiai, anglies kaupimas, CO2 

 
Įvadas 

 

Klimato kaita yra viena iš svarbiausių pasaulio 

aplinkos problemų, daranti poveikį aplinkos kokybei, nuo 

kurios priklauso ir ţmonių gerovė. CO2 kiekio didėjimas 

atmosferoje apima du pagrindinius antropogeninius 

srautus: CO2 emisija deginant iškastinį kurą bei 

pramoninius procesus ir CO2 kitimas dėl ţemės naudojimo 

pokyčių, daugiausia miškų ţemės naikinimas (IPCC 2007). 

Beveik penktadalis viso ţmonijos į atmosferą 

išskiriamo anglies dioksido susidaro dėl miškų naikinimo 

ir kintančių ţemės naudojimo būdų (MacKay, 2007, Scherr 

et al., 2009). Atogrąţų juostose kasmet iškertamų miškų 

plotas prilygsta pusei Anglijos arba beveik 2 Lietuvos 

plotams. Per ateinančius dešimtmečius šie pokyčiai turės 

vis didesnį poveikį ţmogui, ekonomikai ir aplinkai 

(European Commission, 2012). 

Miškai kaip svarbiausias biologinis atsikuriantis 

išteklius atlieka svarbų vaidmenį ţmogaus gyvenime. Šiuo 

metu vis didesnis dėmesys skiriamas ekologinėms ir 

apsauginėms miškų funkcijoms. Miškai absorbuodami iš 

atmosferos CO2 prisideda prie šiltnamio reiškinį 

sukeliančių dujų maţinimo, todėl klimato kaitos 

švelninimo politikoje, vis didesnis dėmesys skiriamas 

miškų apsaugai ir miškingumo didinimui. Pasaulio mastu 

miškų apsaugos ir tvarios miškotvarkos svarba pripaţinta 

1992 m. Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijoje 

priėmus „Rio de Ţaneiro miškų politikos principus“. 

Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje 

(JTBKKK, 1992) taip pat pripaţįstama miškų svarba 

pasauliniam išmetamųjų šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų 

santykiui. Miškai yra labai svarbus pasaulinio anglies ciklo 

saitas, nes jie iš atmosferos šalina CO2 ir kaupia anglį 

biomasėje bei dirvoje. Miškai padeda riboti šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje. Kita 

vertus, miškų nykimas ir (arba) jų ţemės paskirties 

keitimas gali lemti gaisrus, biomasės maţėjimą ir (arba) 

dirvos organinių medţiagų mineralizaciją, o dėl to gali 

smarkiai padidėti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis ir miškai gali tapti CO2 šaltiniu (Europos 

komisija, 2010). Mokslininkai teigia, kad miškų 

naikinimas ir alinimas sudaro 15 - 20 % CO2 emisijos 

(miškų anglis) (Europos komisija, 2010), todėl reikia 

sukurti prielaidas miškų nykimo ir nedarnių kirtimų 

išvengimui (Höhne et al., 2007). 

Lietuvos klimato svyravimai yra neatsiejama viso 

Ţemės rutulio klimato sistemoje vykstančių procesų dalis. 

Todėl Lietuva yra potencialiai atvira tiek neigiamiems 

globalinių klimato pokyčių padariniams, tiek ir 

teigiamiems šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisijos 

maţinimo rezultatams (Bukantis, 1994). Todėl šio darbo 

tikslas įvertinti Lietuvos miškingumo didinimo potencialą 

kovai su klimato kaita.  

 

Metodika 

 

Biomasės ir anglies atsargų įvertinimui remtasi FRA 

(2010) metodologija, kuri buvo išplėtota IPCC (2006), 

Nurodymuose dėl Nacionalinio Šiltnamio reiškinį 

sukeliančių dujų inventoriaus 4 pranešime (2 ir 4 skyriai): 

Ţemės ūkis, Miškų ūkis ir kitas Ţemės naudojimas (IPCC, 

2006). Kad įvertinti anglies kiekį sumedėjusioje 

augmenijoje yra būtina informacija apie biomasės kiekį 

miškuose, todėl anglis yra suskirstyta į kelias kategorijas, 

kurios yra pateiktos 1 lentelėje. 

Anglies skaičiavimai biomasėje buvo atlikti, pagal 

FRA (2010) patektą metodiką (5.2 Priedas). Buvo priimta, 

kad anglis spygliuočiuose sudaro 51 % biomasės, 

plačialapiuose – 48 %. Pagal tokį medţių dalies 

pasiskirstymą buvo priimta, kad anglies frakcijos norma 

0.50 [t C] (Lamlom and Savidge, 2003). 

 
1 lentelė. Anglies pasiskirstymas (FRA, 2010) 

Table 1. Carbon distribution (FRA, 2010) 

 

Kategorija Apibrėžimas 

Anglis 

antţeminėje 

biomasėje 

Anglis visoje gyvoje biomasėje 

viršutinėje dirvoţemio dalyje įtraukiant 

stiebus, kelmus, šakas, ţieves, sėklas ir 

lapus. 

Anglis 

poţeminėje 

biomasėje 

Anglis visoje gyvų šaknų biomasėje. 

Plonos maţiau kaip 2 mm skersmens 

šaknys yra pašalintos, todėl, kad jų daţnai 

negalima atskirti nuo dirvoţemio 

organinės medţiagos ar kraiko. 
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Kategorija Apibrėžimas 

Anglis 

negyvoje 

medienoje 

Anglis visoje negyvoje sumedėjusioje 

biomasėje. Negyva mediena apima 

medieną, gulinčią paviršiuje, negyvas 

šaknis ir kelmus su didesniu negu ar lygiu 

10 cm skersmeniu ar bet kokio kito 

skersmens. 

Anglis 

negyvojoje 

paklotėje 

Anglis visoje negyvoje biomasėje su 

skersmeniu maţiau, negu minimalus 

skersmuo negyvai medienai (pavyzdţiui 

10 cm), virš mineralinio ar organinio 

dirvoţemio. 

Dirvoţemio 

anglis 

Organinė anglis mineraliniuose ir 

organiniuose dirvoţemiuose (apimant 

durpes) apibrėţtame gylyje, pasirinktame 

šalies ir taikomame per nuolatinį laiko 

periodą. 

 

Anglies kiekis negyvoje paklotėje įvertintas pagal 

standartą, pateiktą 5.9 priede FRA 2010, kuriame anglies 

kiekis ( C t/ha 
-1

) įvertinamas pagal klimato sąlygas bei 

miško tipą bei Lietuvos miško sričių faktinį pasiskirstymą 

pagal drėgmės rėţimą. Buvo įvertinta, kad 62.05 % visų 

Lietuvos spygliuočių miškų auga sausuose dirvoţemiuose 

ir 37.95 % - drėgnuose dirvoţemiuose. 

Anglies sukaupimo dirvoţemyje skaičiavimai buvo 

atlikti pagal FRA 2010 standartą, pateiktą 5.10 priede, 

kuriame anglies kiekis (C t/ha 
-1

 0 – 30 cm) pateikiamas 

pagal klimato bei dirvoţemio tipą. Taip pat naudotas 

Lietuvos miškų suskirstymas pagal drėgmės rėţimą ir 

derlingumą. 

Naudojantis šios FRA 2010 metodikos anglies 

kaupimo miškuose vertinimo kriterijais, sudaryti trys 

galimi anglies kaupimo scenarijai. 

 I SCENARIJUS – anglies sukaupimas miškuose 

išlaikant nepakitusį Lietuvos miškingumą. 

 II SCENARIJUS – anglies sukaupimas miškuose 

padidinus Lietuvos miškingumą 3 % iki 2020 m. 

kaip yra numatyta Lietuvos miškų strategijoje. 

 III SCENARIJUS – anglies sukaupimas miškuose 

padidinus Lietuvos miškingumą 5 %. 

Laikytasi nuostatos, kad padidėjus miškingumui, 

atitinkamai padidės ir medynų plotas, o drėgmės rėţimas, 

dirvoţemio derlingumas ir medţių rūšinė sudėtis bus tokia 

kaip 2010 m.  

CO2 ekvivalento apskaičiavimas atliktas remiantis 

David J.C. MacKay, (2007). CO2 ekvivalentas buvo 

apskaičiuotas kiekvienų metų bendrą anglies kiekį miške 

verčiant į CO2, pagal formulę CO2 = C x 44/12 mln.t. 

Vieno atomo anglies ir CO2 molekulės svorių santykis yra 

12 su 44, nes anglies M(C) = 12 g/mol, o M(CO2) = 

12+16+16 = 44 g/mol.  

 

Rezultatai 

 

Žemės fondas ir miškingumo pokyčiai 

 

Pagal Nacionalinės ţemės ūkio tarnybos pateiktą 2010 

m. Lietuvos ţemės fondo sudėtį pagal ţemės naudmenas 

matome, kad didţiausia dalis – 53 % visos Lietuvos 

teritorijos tenka ţemės ūkio naudmenoms (1 pav.). 

Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės 

naudojimo paskirtį 

60,5%

30,2%

2,7%0,6%5,9%
0,1%

Žemės ūkio paskirties žemė Miškų ūkio paskirties žemė

Vandens ūkio paskirties žemė Konservacinės paskirties žemė

Kitos paskirties žemė Laisvos valstybinės žemės fondas

 
1 pav. 2011 m. Lietuvos Ţemės fondai pagal ţemės naudmenų plotą ir 

pagal pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo paskirtį (Nacionalinė Žemės 
Tarnyba, 2011) 

Fig.1. Land use according land use purpose in Lithuania in 2011 

 

Miškai uţima 32,6 %, vandenys – 4,8 %, uţstatyta 

teritorija – 2,8 %, keliai – 2 %. Gana didelę teritorijos dalį 

sudaro kita ţemė – 5,6 %, tai plotai, kuriuos sudaro medţių 

ir krūmų ţeldiniai, pelkės, paţeista ir nenaudojama ţemė.  

Taigi Lietuvoje miškai uţima beveik trečdalį teritorijos 

arba apie 2 mln. ha. 2010 m. miškingumas siekė 33,1 %. 

Nuo 1938 iki 2010 m. Lietuvos miškingumas padidėjo 

12,4 %. Tai lėmė miško ţeldinimas ir savaiminis miškų 

plėtimasis. 
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2 pav. Lietuvos miškingumas, 1938 – 2010 m. (Miškų ūkio statistika, 

2010) 
Fig.2. Forest coverage in Lithuania 1938 – 2010 (Statistics of Forestry, 

2010) 

 

Didţiąją dalį, net 75 % Lietuvos miškų sudaro 

natūraliai atsikūrę miškai, kita dalis 24 % tenka miškams, 

įveistiems dirbtiniu būdu, t. y. išaugusiems iš pasodintų 

miško ţeldinių (FRA (2010)). 

 

CO2 akumuliavimas Lietuvos miškuose 1990 – 2010 m. 

 

Miško anglis atlieka svarbų vaidmenį maţinant 

klimato kaitos poveikį aplinkai. Lietuvoje miškų priauga 

daugiau negu yra iškertama, todėl Lietuvos miškus galime 

vadinti anglies kaupimo ir saugojimo vieta. Sukaupiamos 

anglies kiekis miške priklauso nuo augalų sukuriamos 

biomasės, todėl vertinant anglies sukaupimą miškuose 

pirmiausia nustatomas biomasės kiekis. Antţeminė 

biomasė sudaro didţiąją gyvosios biomasės dalį. 1990 m. 

anglis gyvojoje biomasėje sudarė 70.4 %, anglis 

negyvojoje biomasėje – 29,6 %. 2010 m. šis santykis 

pakito neţymiai, anglis gyvojoje biomasėje sudarė 70,8 %. 

Nuo 1990 iki 2010 m. bendras anglies kiekis Lietuvos 

miškuose padidėjo 12,2 % (40,4 mln.t). Didėjant anglies 
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kiekiui didėjo ir CO2 akumuliavimas. 1990 – 2010 m. 

laikotarpiu CO2 akumuliavimas Lietuvos miškuose 

padidėjo 12 %, t.y. 148,3 mln.t CO2 buvo sukaupta 

daugiau. 
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3 pav. Anglies kiekio ir CO2 ekvivalento kaita 1990 – 2010 m. 

Lietuvos miškuose (FRA, 2010) 

Fig.3. Carbon stock and CO2 equivalent change 1990 – 2010 in 
Lithuanian forests (FRA, (2010) 

 

Anglies ir CO2 akumuliavimas Lietuvos miškuose 2010 

– 2020 m. 
 

Vertinant bendrą anglies pokytį Lietuvos miškuose 

pagal tris prognozuojamus scenarijus gauti rezultatai 

pateikti 4 pav. 

 

 
4 pav. Anglies kiekio kaita Lietuvos miškuose pagal scenarijus 

Fig. 4. Carbon stock according scenarios 

 

Pirmojo scenarijaus atveju, jeigu Lietuvos 

miškingumas išliktų toks koks buvo 2010 m., anglies 

kiekis išliktų nepakitęs. Padidinus Lietuvos miškingumą 3 

%, sukaupto anglies kiekis padidėtų nuo 371 mln.t 2010 m. 

iki 394,9 mln.t 2020 m., t.y., išaugtų 6,1 %. Padidinus 

Lietuvos miškingumą 5 %, anglies kiekio sukaupimas 

padidėtų 7,9 %, nuo 371 mln.t iki 402,8 mln.t. Taigi 

padidinus Lietuvos miškingumą 3 %, sukauptas anglies 

kiekis Lietuvos miškuose būtų 6,1 % didesnis lyginant su 

nepakitusius miškingumu, padidinus miškingumą 5 % - 7,9 

%.  

Pagal II scenarijų palyginti su I scenarijumi (jei 

miškingumas išliktų kaip 2010 m.), anglies sukaupimas 

negyvoje biomasėje padidėtų 2,9 %, o anglies sukaupimas 

gyvojoje biomasėje padidėtų 10,2 %. Pagal III scenarijų 

anglies gyvojoje biomasėje būtų sukaupiama 13,5 % 

daugiau, o anglies sukaupimas negyvoje biomasėje 

padidėtų 5 %. Gyvojoje antţeminėje biomasėje būtų 

sukaupta 140,7 mln.t anglies, poţeminėje biomasėje 32,4 

mln.t anglies. Iš viso vien gyvojoje ir negyvojoje 

biomasėje (be anglies dirvoţemyje) būtų sukaupta 239,4 

mln.t anglies (5 pav.). Sankaupos dirvoţemyje 2020 m. 

siektų dar apie 163,4 mln. t. 
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5 pav. Anglies gyvojoje ir negyvojoje biomasėje pagal tris 

scenarijus 2020 m. 

Fig. 5. Carbon stock in living and non-living biomass according 
scenarios in 2020 

 

Taigi kuo didesnis miškingumas, tuo daugiau 

biomasėje sukaupiama anglies ir atitinkamai CO2 (6 pav.). 

Antrojo scenarijaus atveju, padidinus miškingumą 3 %, 

akumuliuotas CO2 kiekis nuo 1361,6 mln.t 2010 m. 

padidėtų iki 1449,3 mln.t 2020 m., t.y., išaugtų 6,1 % ir 

papildomai būtų sukaupta 87,7 mln.t CO2. Trečiojo 

scenarijaus atveju, jeigu Lietuvos miškingumas padidėtų 5 

%, tai CO2 akumuliavimas padidėtų 7,9 %, nuo 1361,6 

mln.t iki 1478,3 mln.t ir papildomai būtų sukaupta 116,7 

mln.t CO2. Taigi, nors rezultatai yra tik preliminarūs, 

priklausomai nuo Lietuvos miškingumo didinimo pokyčių 

Lietuvos indėlis į klimato kaitą galėtų būti atitinkamai 

maţesnis arba/ir iš dalies atsverti dėl ekonomikos 

vystymosi augančias CO2 emisijas Lietuvoje. 

 

 
6 pav. CO2 akumuliavimas Lietuvos miškuose pagal scenarijus 2020 m. 

Fig 6. CO2 sequestration according scenarios in 2020 

 

Išvados 

 

1. Didţiąją dalį Lietuvos teritorijos sudaro ţemės ūkio 

naudmenos 53 %, miškai 32,6 %, likusią teritorijos dalį 

uţima keliai, vandenys, uţstatyta teritorija ir kita ţemė. 

Vertinant pagal tikslinę ţemės naudojimo paskirtį ţemės 

ūkio paskirties ţemė sudaro 60,5 %, iš jos didţioji dalis 

ariama ţemė – 72,8 %. Miškų ūkio paskirties ţemė sudaro 

30,2 %.  
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2. Nuo 1990 iki 2010 m. bendras anglies kiekis 

Lietuvos miškuose padidėjo 12,2 % (40,4 mln.t). Didėjant 

anglies kiekiui didėjo ir CO2 akumuliavimas. 1990 – 2010 

m. CO2 akumuliavimas Lietuvos miškuose padidėjo apie 

12 %, t.y. 148,3 mln.t CO2 buvo sukaupta daugiau. 

3. Jeigu miškingumas iki 2020 m. padidėtų 3 %, kaip 

numatyta Lietuvos miškų didinimo programoje, 2010 – 

2020 m. Lietuvos miškuose papildomai būtų akumuliuota 

87,7 mln.t CO2. Padidinus miškingumą 5 % iki 2020 m. 

papildomai būtų sukaupta 116,7 mln.t CO2. Taigi 

priklausomai nuo Lietuvos miškingumo didinimo pokyčių, 

Lietuvos indėlis į klimato kaitą galėtų būti atitinkamai 

maţesnis, o miškingumo didinimas gali būti efektyvi 

priemonė sprendţiant klimato kaitos problemas. 
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Renata Dagiliūtė, Laura Kaktytė 
 

Forested Land Changes in Lithuania and Impact to Climate Change 2010 - 2020 

 

Summary 

 
Climate change is one of the major environmental problems challenging global society. Growing population, industry irrational land use and 

deforestation destroys carbon cycle and provokes increasing release of CO2 – the main gas that causes the greenhouse effect - into atmosphere. 

Afforestation is one of appropriate tools to mitigate CO2 emissions and climate change. Big areas of land utilities are not used for agricultural purpose in 

Lithuania and could be used for forest planting and improving environmental protection, social and economic surroundings. 

The paper aims to estimate the changes in forested land in Lithuania and their impact on climate change over 2010 - 2020 period. The effect on 

climate change was evaluated recalculating carbon accumulation in the forests biomass to the CO2 emissions according tree scenarios until 2020 in 
Lithuania. All calculations were based on Global Forest Resource Assessment (2010). The percentage of forested land now amounts up to 33.1% of all 

Lithuanian territory. This was caused by planned and self-contained afforestation. According to the afforestation scenarios, if forested land area would 

increase by 5% until 2020, additionally 31 million tons of carbon and respectively 116.7 million of tons of CO2 could be accumulated in Lithuanian 
forests compare to the 2010 year level. 

Climate change, land use changes, carbon accumulation, CO2 
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