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ĮVADAS

Aplinkos apsauga yra neatsiejama sėkmingos visuomenės raidos ir valstybingumo 
įtvirtinimo dalis. Nuo aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės 
priklauso žmonių sveikata ir gerovė, valstybės ekonominė ir socialinė pažanga. Gamtos 
ištekliai turi būti naudojami nepažeidžiant gamtinės aplinkos – tautinį identitetą formuojančio 
faktoriaus – pusiausvyros. Pirmiausia visuomenė privalo vadovautis aplinkosaugos reikala-
vimais, o ne vartotojiškai vertinti į gamtą kaip neišsenkantį išteklių šaltinį.

Antikoje buvo reiškiama meilė gamtai (kuriamos poemos), meilė gyvūnams (gyvūnų 
apsaugos ir vegetarizmo idėjas skelbė jau VI amžiuje prieš Kristų įkurta Pitagoro mokyk-
la). Šiuo laikotarpiu gamta buvo kaip į dievybė, buvo jaučiama jos baimė. Viduramžių ep-
ochoje visuomenė jautriai reagavo į gamtos taršą. Tuo metu buvo pradėta kasti anglys, in-
tensyviai kertami miškai siekiant gauti vietų naujom gyvenvietėm. 1294 m. priimtu miškų 
įstatymu Niurnbergo miestas uždraudė kirsti miškus. 1309 m. Karalius Henrikas VII įsakė 
tausoti miškus. Tuo metu Italijoje buvo liepta už nukirstą medį pasodinti dešimt. Naujaisi-
ais amžiais 1822 m. Didžioji Britanija išleido gyvūnų apsaugos įstatymą. 

Aplinkoje yra daugiau kaip 55 tūkstančiai įvairių cheminių junginių – žmogaus ūkinės 
veiklos produktų. Jie gali daugiau ar mažiau kenkti augalams, gyvūnams, pačiam žmogui. 
Pasaulyje kasmet į dirvožemį patenka milijonai tonų mineralinių trąšų. Kenkėjams, 
piktžolėms naikinti, nuo augalų ligų panaudojama per 900 pavadinimų cheminių junginių. 
Dauguma jų nesuyra 10 – 12 metų, todėl net maži kiekiai žalingi gyviesiems organizmams. 
Kasmet sukuriama apie 50 milijonų tonų sintetinių medžiagų. Žmogaus susintetintoms 
organinėms medžiagoms dažniausiai nėra destruktoriaus, todėl jos kaupiasi landšafte. 

Nors žemės ūkio gamyba ir trąšų bei pesticidų naudojimas sumažėjo, Lietuva vis dar 
turi taršos dėl žemės ūkio gamybos problemų. Dėl Kuršių marių eutrofikacijos ir šachtinių 
šulinių užteršimo nitratais Nitratų direktyvos reikalavimai taikomi visoje Lietuvos terito-
rijoje. ES Nitratų direktyva (91/676/EEB) yra svarbiausias privalomas ES teisinis doku-
mentas, nustatantis reikalavimus mažinti žemės ūkio taršą. Šios direktyvos reikalavimu 
sudaryta Vandenų apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių programa ir 
įgyvendinama nitratų taršai jautriose teritorijose (Valstybinė ..., 2003). 

Kita sritis, kurioje Lietuvai reikia vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, yra Hel-
sinkio konvencija (HELCOM). Šioje konvencijoje Lietuva, kaip ir kitos Baltijos jūros ba-
seino šalys, įsipareigojo įgyvendinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos programą. Pagal šią 
programą Lietuvoje dar yra 16 „karštųjų taškų“ (Šileika, 2005). Tai įvairūs miestai ir didelės 
pramonės įmonės. Kaip vienas žemės ūkio taršos „karštasis taškas“ buvo pripažintas Ne-
muno baseinas. Be to, Baltijos jūros baseino valstybių vadovai dar 1988 m. pasirašė bendrą 
deklaraciją per 10 metų sumažinti taršą azoto ir fosforo junginiais 50 proc.

Žmogaus įtaka aplinkai jau pasiekė globalinį lygį, nes pasirodo pirmieji biosferos 
pažeidimo simptomai. Svarbiausias globalines problemas galima suskirstyti į tris grupes:

	technines-ekonomines, susijusias su mūsų planetos gamtos išteklių išeikvojimu;
	ekologines, kylančias dėl gamtinės aplinkos taršos įvairiomis gamybos atliekomis ir 

susijusias su ekologinės pusiausvyros sutrikimų sistemoje „žmogus-gyvoji gamta“;
	socialines-politines, kylančias dėl nevienodo įvairiose šalyse gamtos turtų eksp-

loatavimo ir aplinkos teršimo.
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Apskaičiuota, kad iš gamtos atsargų pagamintas galutinis produktas tėra 1,5 – 2,0 % 
gamyboje panaudoto pirminio produkto. Visa kita virsta atliekomis.  
Gausėjant Žemėje gyventojų, vis labiau didėja maisto stygius. 1798 m. dvasininkas 

Tomas Maltusas paskelbė savo pastebėjimus, kad gyventojų Žemėje gausėja geometrine 
progresija, o pragyvenimo reikmenų – tik aritmetine. Tuomet Žemėje gyveno tik apie 
milijardą gyventojų.

Žemės ūkio veikla ir aplinkos apsauga Lietuvoje yra neatskiriamai susijusios. Žemės 
ūkio naudmenos užima daugiau kaip pusę Lietuvos teritorijos, nuo ūkininkavimo priklau-
so tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimas, biologinė įvairovė, aplinkos tarša ir maistingųjų 
medžiagų balansas, reikalingas išgyventi augalijai ir gyvūnijai. Žemės ūkio teršalai sud-
aro vidutiniškai 30-35% viso išplaunamo azoto kiekio (Jakobson, 1998). Daugelis naujų 
tyrimų rodo, kad iš žemės ūkio naudmenų išplautas azotas sudaro 60–70% viso azoto. 

Tam tikros teritorijos gamtinės aplinkos būklę bene geriausiai nusako jos vandenų 
cheminė sudėtis. Natūriniais tyrimais bei modeliuojant nustatyta, kad iš plotų, kur nenaudo-
jamos trąšos, vidutiniškai per metus nuo hektaro žemės nuteka 5 kg/ha azoto, t.y. apie pusę 
to kiekio, kurį gauna laukai iš oro su krituliais (10 kg/ha). Azoto nuostoliai nuo žemės ūkyje 
naudojamų ir tręšiamų laukų paviršiniame, o ypač drenažo vandenyje didesni (Pauliukevičius, 
2000). Tyrimais nustatyta, kad didžiausia biogeninių medžiagų koncentracija yra vandenyje, 
patenkančiame iš tvartų teritorijos, tačiau didžiausias šių medžiagų kiekis į paviršinius van-
denis patenka iš pasėlių, ypač iš kaupiamųjų ir grūdinių augalų plotų.

Paviršiniuose vandens telkiniuose nuo 1993 m. nitratų azoto koncentracija pradėjo 
mažėti, bet vis dar buvo didesnė negu 1990 m. Nitratų azoto koncentracijos padidėjimas vėl 
užregistruotas 1997 m. 1998 m. nitratų azoto koncentracijos vidurkis pasiekė vidutiniškai 
užterštų upių lygį – 2,5 mg/l. Kuršių mariose per pastaruosius 15 metų fitoplanktono kie-
kis, parodantis vandens eutrofikacijos lygį, padidėjo 20 % ir toliau didėja (Šileika, 1999).

Įgyvendinant direktyvos 91/676/EEB ir Požeminio vandens naudojimo ir apsaugos 
2002-2010 metų strategijos nuostatas į Valstybinės aplinkos stebėsenos 2005–2010 m. pro-
gramos numatytą paviršinio ir požeminio vandens stebėsenos priemonę įtrauktas ir nitratų 
monitoringo tinklas (Valstybinė aplinkos monitoringo 2005–2010 m. programa, 2005). 

Aplinkos apsaugai reikia papildomo darbo ir išlaidų, bet gerai išsiaiškinus maistingųjų 
medžiagų apykaitos procesus gamtoje žemės ūkis gali padėti sumažinti vandenų taršą už 
daug mažesnę kainą negu bet koks kitas ūkio sektorius.

Aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinė valdymo in-
stitucija. Aplinkos ministerija formuoja aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, racionalaus gamtos ir rekreacinių išteklių naudojimo,geologijos, miškų 
ūkio, teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros, statybos, būsto ir komunalinio ūkio, 
poveikio aplinkai vertinimo, standartizacijos ir metrologijos valstybės politiką; užtikrina 
aplinkos formavimą pagal subalansuotos plėtros principus; rūpinasi sveika ir švaria aplin-
ka, saugo Lietuvai būdingą kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos vertybes, biologinę įvairovę, 
genofondus, klimatą; užtikrina racionalų gamtos išteklių, įskaitant miškus ir žemės gelmes 
Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje 
zonoje naudojimą, apsaugą, gausinimą ir atkūrimą; užtikrina miškų tvarkymą, remian-
tis subalansuotos miškų ūkio plėtros principais, didina Lietuvos miškingumą ir miškų 
produktyvumą; skatina teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros bei statybos 
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pažangą; sudaro palankias sąlygas šalies gyventojams apsirūpinti būstu, jį atnaujinti ar 
apšiltinti su mažesnėmis energijos sąnaudomis; koordinuoja valstybės nekilnojamojo turto 
paskirstymą taip pat jo perdavimą savivaldybėms.

Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų uždaviniai, įvertinus aplinkos 
stebėjimų duomenis, atsižvelgus į mokslo institucijų išvadas bei visuomenės nuomonę ir 
vadovaujantis turimais strateginiais dokumentais bei rengiant teisinę bazę, tokie: 

⇒	įgyvendinti subalansuotos plėtros principą; 
⇒	sudaryti racionalaus gamtos išteklių naudojimo, apsaugos ir atkūrimo prielaidas; 
⇒	užtikrinti visuomenės informavimą apie aplinkos būklę bei jos prognozes; 
⇒	sudaryti sąlygas plėsti statybų verslui bei gyventojus aprūpinti būstu; 
⇒	užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę, atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir 

standartus.
Aplinkos ministerija, pateikdama informaciją apie Lietuvos aplinkos būklę, naudoja 

DPSIR (angl. Driving force – pressure – state – impact – response), arba „veikiančių jėgų 
– aplinkos apkrovos – būklės – poveikio – atsako“, priežastinio ryšio principu pagrįstą 
modelį, kurį sukūrė Europos aplinkos agentūra (EAA) (Aplinkos ..., 2005). Šis modelis 
leidžia atskleisti priežastingumo ryšį tarp tų jėgų, kurios veikia aplinkos būseną, poveikio 
rezultatų ir atsako, t.y. priemonių, galinčių sąlygoti poveikio rezultatus. Modelio schema 
pateikta 1 paveiksle. 

1 pav. DPSIR modelio schema

Paskutiniu metu ekologinė situacija vandens objektuose susikomplikavo ne vien 
dėl antropogeninės veiklos agrolandšaftuose ir teritorijos urbanizacijos. Šiam reiškiniui 
vystytis didžiulį poveikį turi gamtiniai procesai, sąlygojantys šaltojo laikotarpio bei kli-
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mato atšilimą apskritai. Gamtinių procesų globalinis pokytis pagerino metų hidrologinio 
ciklo infiltracines sąlygas, sudarydamas sąlygas biogeninių medžiagų koncentracijoms 
padidėti priklausomai nuo atmosferos cirkuliacijos, geosistemų hidrogeologinių savybių 
ir antropogeninės veiklos agrolandšaftuose.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą, 
yra Lietuvos Respublikos Konstitucija (Konstitucijos 47 str. skelbia, kad Lietuvos Respub-
likai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vi-
daus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Priklau-
so išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną 
Baltijos jūroje); Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
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1. VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR JŲ REIKŠMĖ 
APLINKOS APSAUGOJE

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas visiems piliečiams ir visuomeninėms 
organizacijoms suteikia daug teisių, tačiau įpareigoja vykdyti ir savo pilietines pareigas 
saugant aplinką, tausojant gamtos išteklius ir nepažeidžiant kitų gamtos išteklių naudotojų 
teisių bei interesų. Tai reiškia, kad aplinkosauginio švietimo procese vienaip ar kitaip turi 
dalyvauti (vieni mokytis, kiti – mokyti) visi šalies gyventojai, nes be reikiamo visuomenės 
pasirengimo neįmanoma išspręsti sudėtingų subalansuotos plėtros uždavinių.

Visuomeninė organizacija (VO) – tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas 
susivienijimas (sąjunga, draugija, fondas, asociacija ir kt.), sudarytas bendriems narių 
poreikiams ir tikslams, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tenkinti 
bei įgyvendinti.

Visuomeninės organizacijos aplinkosauginio švietimo veiklą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti įstatai bei 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

Lietuvoje yra apie 80 visuomeninių organizacijų, telkiančių įvairių profesijų bei 
amžiaus žmones ir dirbančių visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje. Vienų veik-
la plėtojama šalies mastu, kitų – apskrities, miesto, rajono arba vietiniame lygmenyje. 
Visuomeninių organizacijų veiklą įvairiose šalies lygmenyse aplinkosauginio švietimo sri-
tyje apytiksliai galima išdėstyti taip:

Tikslai
•	 kelti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, ugdyti harmoningus žmogaus ir gamtos 

santykius;
•	 skatinti visuomenės atsakingą dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos ir subalan-

suotos plėtros uždavinius;
•	 inicijuoti įvairių institucijų ir piliečių bei tarptautinį bendradarbiavimą visuomenės 

aplinkosauginio švietimo srityje.
Uždaviniai
•	 dalyvauti aplinkosauginio švietimo organizavimo ir koordinavimo institucijų 

darbe;
•	 kartu su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis kurti ir plėtoti šalies, apskričių, 

miestų ir rajonų aplinkosauginio švietimo centrus; 
•	 teikti pasiūlymus formaliojo švietimo sistemos programų tobulinimo srityje ir 

padėti juos įgyvendinti;
•	 kurti ir koordinuoti moksleivių aplinkosauginio ugdymo projektus, dalyvauti 

moksleivių papildomojo ugdymo veikloje;
•	 padėti organizuoti suaugusiųjų aplinkosauginį švietimą;
•	 leisti aplinkosauginę informacinę literatūrą, bendradarbiauti su viešosios infor-

macijos rengėjais ir platintojais;
•	 platinti aplinkosauginę informaciją, organizuoti konferencijas, seminarus, parodas, 

akcijas ir kt.
•	 padėti organizuoti įvairių sričių (įskaitant ir formaliojo švietimo) darbuotojų kvali-

fikacijos kėlimą;
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•	 kelti visuomeninių organizacijų narių aplinkosauginę kvalifikaciją, siekiant dides-
nio jų profesionalumo dalyvaujant sprendimų priėmimo bei jų įgyvendinimo pro-
cese, taip pat atstovaujant visuomenės interesams.

Visuomeninės organizacijos, telkiančios įvairių profesijų žmones. Šios visuomeninės 
organizacijos rengia ir platina informacinę medžiagą aktualiais aplinkosaugos klausimais, 
leidžia knygas, organizuoja seminarus, konferencijas, parodas, įvairias akcijas, žygius, 
stovyklas, talkas ir kt. Kol kas šios visuomeninės organizacijos negali atstovauti platesnių 
visuomenės sluoksnių interesams, nes neturi visuomenės informavimo ir jos įtraukimo į 
aplinkosaugos problemų sprendimą mechanizmo. Be to, ir visuomenė nepakankamai žino 
apie tokių institucijų tikslus ir veiklą.

Visuomeninės organizacijos, įgyvendindamos savo projektus, bendradarbiau-
ja tarpusavyje, taip pat su Švietimo ir mokslo, Aplinkos bei kitomis ministerijomis, 
savivaldybėmis, mokslo institucijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais 
bei kitomis neformaliajame aplinkosauginiame švietime dalyvaujančiomis institucijo-
mis. Neretai šios institucijos suteikia ir finansinę paramą visuomeninių organizacijų pro-
jektams įgyvendinti. Toks bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, jei būtų koordinuojami 
vyriausybinių, visuomeninių ir kitų institucijų planai, jei būtų sutelkiamos lėšos ir special-
istai prioritetiniams uždaviniams spręsti.

Mokslininkų bei studijuojančiųjų visuomeninės organizacijos, tiesiogiai susijusios su 
aplinkosauga bei aplinkosauginiu švietimu, yra šios: Lietuvos ekologų draugija, Lietuvos 
mokslininkų sąjungos Gyvūnų ekologijos skyrius, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos 
teriologų draugija, Lietuvos botanikų ir kt. draugijos. Dauguma šių organizacijų atlieka 
aplinkosaugos mokslo tyrimus, organizuoja ekspedicijas, į aplinkosaugos veiklą įtraukdamos 
moksleivius, studentus, kitas visuomenės grupes, leidžia tokių darbų apžvalgas, organi-
zuoja konferencijas, dalyvauja rengiant aplinkosaugos teisės aktus. Kai kurios draugijos 
pradėjo leisti plačiajai visuomenei skirtus periodinius leidinius. Mokslinių draugijų narių 
straipsniai dažnai spausdinami įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose. Mokslinės draugijos 
galėtų užpildyti populiariosios ekologinės ir aplinkosauginės literatūros spragas, tačiau 
nerandama rėmėjų tokiems projektams įgyvendinti.

Nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos profesiniu pagrindu. Šiuo metu Lietu-
voje veikia 3 aplinkosauginio profilio asociacijos: Vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos Inžinerinės ekologijos asociacija, Komunalinių paslaugų 
asociacija. Visos šios institucijos skelbia nuostatą - organizuoti savo narių kvalifikacijos 
aplinkos apsaugos srityje kėlimą.

Kitos profesiniu pagrindu įsteigtos visuomeninės organizacijos, kaip Lietuvos 
savivaldybių asociacija, Pramonės ir prekybos rūmai, Verslininkų darbdavių konfederaci-
ja, Inžinierių sąjunga, yra sukūrusios aplinkosauginius komitetus ar komisijas, kurie taip 
pat bando plėtoti savo narių aplinkosaugos mokymą.

Šeima, jos gyvenimo būdas, plėtojamos tautinės tradicijos šeimoje gali turėti labai 
daug įtakos ne tik ugdant vaikus, bet ir sprendžiant konkrečias aplinkosaugos problemas. 
Įgytos mokykloje žinios, per visuomenės informavimo priemones ar kitais būdais gauta 
informacija, pagirtinas kaimynų ar pažįstamų gyvenimo būdas pirmiausia analizuojami 
šeimoje, čia daromos išvados, sprendžiama, ką konkrečiai daryti. Todėl labai svarbu, kad 
aplinkosauginis švietimas ir informacija patektų į šeimą, į namus. Aplinkosauginio švietimo, 
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informavimo ir mokymo organizatoriai specialiai šeimai skirtų projektų įgyvendinimu 
beveik nesirūpina. Šeimas pasiekia aplinkosauginė informacija, kurią skleidžia radijas, 
televizija ar spauda. Aplinkosauginės pakraipos laikraščiai ir žurnalai daugiausia skirti 
taip pat ne šeimoms. Ypač svarbu, kad ir didelis, ir mažas suvoktų, ką jis turi daryti ir koks 
svarbus jo šeimos vaidmuo.
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2. NACIONALINĖ DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA

Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos konkrečiai suformuluotos pasaulio viršūnių 
susitikime Rio de Žaneire 1992 m. Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė 
visuomenės vystymosi ideologija. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 
lygiaverčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Rio de 
Žaneire priimta darnaus vystymosi įgyvendinimo veiksmų programa – „Darbotvarkė 21“. 
Priimtoje deklaracijoje nurodyti pagrindiniai darnaus vystymosi principai. 
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2003 m.) šis vystymasis suprantamas kaip 
kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenes tikslų, sudaran-
tis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir būsimosioms kartoms, neperžengiant 
leistinų jų poveikio aplinkai ribų

Šioje Strategijoje numatoma, kad Lietuvoje labai sumažes energijos ir kitų gamtos 
išteklių sąnaudos, teršiančių ir klimato kaitą skatinančių medžiagų emisija BVP vienetui 
ir pagal šiuos rodiklius bus pasiektas esamas ES valstybių vidurkis. Pagrindinis Lietuvos 
darnaus vystymosi siekis – pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo 
efektyvumo rodiklius iki 2020 m. pasiekti esamą ES vidurkį, pagal aplinkos taršos ro-
diklius – neviršyti ES leistinųjų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių 
aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. Įgyvendinti šį siekį įmanoma tik 
diegiant ūkyje naujausias, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančias technologijas. Tai-
gi šioje Strategijoje skiriama ypač daug dėmesio mokslinei pažangai, žinioms, o ne daug 
išteklių reikalingoms technologijoms kūrti ir diegti. 

Kadangi tarp sektorių esantys barjerai – viena iš didžiausių darnaus vystymosi kliūčių, 
šioje Strategijoje stengtasi kuo glaudžiau sieti skirtingų sektorių tikslus ir uždavinius: žemės 
ūkio sektoriuje numatyta išplėsti energetikos reikmėms skirtų rapsų ir javų pasėlius tiek, 
kad biodyzelinas ir bioetanolis patenkintų apie 15 procentų degalų poreikio, o pramonės 
sektoriuje numatyta skatinti atitinkamų biokuro gamybos pajėgumų didinimą, transporto 
sektoriuje – šiuos degalus realizuojančių degalinių tinklo plėtrą, finansų sektoriuje – sukur-
ti ekonomines galimybes didinti biokuro konkurencingumą; atliekų tvarkymo sektoriuje 
numatyta didinti antrinį žaliavų, įskaitant pakuotes, perdirbimą, o pramonės sektoriuje 
numatyta skatinti vietines antrines žaliavas naudojančių įmonių plėtrą ir panašiai. Be to, 
numatyta į šiuos procesus kuo plačiau įtraukti visuomenę. Turi būti skatinamas pirminis 
buitinių atliekų rūšiavimas, iš antrinių žaliavų pagamintos produkcijos pirkimas, biokuro 
realizavimas, racionalus transporto naudojimas, aplinkai mažiausiais kenksmingas gyve-
nimo būdas.

Nustatyti šie Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai:
•	 nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis;
•	 socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje mažinimas 

išsaugant jų savitumą;
•	 pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, tu-

rizmo) poveikio aplinkai mažinimas;
•	 efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas;
•	 pavojaus žmonių sveikatai mažinimas;
•	 pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas;
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•	 geresnė biologinės ivairovės apsauga;
•	 geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas;
•	 užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas;
•	 švietimo ir mokslo vaidmens didinimas;
•	 Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas.

2.1. Darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės
Darnaus vystymosi strateginiai tikslai ir uždaviniai numatyti atsižvelgiant į darnaus 

vystymosi prioritetus. Bendrasis darnaus vystymosi strateginis tikslas – suderinti aplinko-
saugos, ekonominio ir socialinio vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, 
efektyvų gamtos išteklių naudojimą, visuotinę ekonominę visuomenes gerovę, stiprias 
socialines garantijas ir per Strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 2020 m.) pagal eko-
nominius, socialinius ir gamtos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius pasiekti esamą 
ES valstybių vidurkį, o pagal aplinkos taršos rodiklius neviršyti ES leistinųjų normatyvų, 
įgyvendinti tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, 
reikalavimus.

Numatyti trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai strateginiai tikslai. 
Atsižvelgiant į tai, kad šios Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvos vystymąsi labi-
ausiai veiks integracija į ES, nurodytųjų tikslų įgyvendinimo laikas derinamas su pagrin-
diniais integracijos etapais: trumpalaikiai tikslai apėmė laikotarpį iki stojimo į ES ir pir-
muosius narystės metus (2005 m.), vidutinės trukmės tikslai – iki baigsis dauguma stojimo 
i ES pereinamųjų laikotarpių (2010 metai), ilgalaikiai tikslai – iki šios Strategijos igyven-
dinimo pabaigos (2020 m.). 

Apdairumo (prevencijos) principo labai svarbu laikytis reguliuojant ekonominį 
vystymąsi, siekiant neviršyti leistinųjų poveikio aplinkai normų ir išvengti neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai. Tinkamiausios taršos prevencijos priemonės – naujausių, 
aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančių technologijų, švaresnės gamybos metodų di-
egimas, platesnis atsinaujinančiųjų energijos ir kitų gamtos išteklių bei antrinių žaliavų 
naudojimas, teritorinio planavimo optimizavimas, tausojančio aplinką ir sveikatą gyveni-
mo būdo propagavimas. Svarbi organizacinė prevencijos priemonė – planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

2.1.1. Tikslai ir uždaviniai, susiję su vandens problemomis
Ilgalaikiai tikslai – sukurti šiuolaikišką, upių baseinų principu pagristą decentralizuotą 

vandens išteklių valdymo sistemą, leidžiančią visiems šalies gyventojams tiekti sveiką, 
atitinkantį ES reikalavimus geriamąjį vandenį, užtikrinančią patikimą atvirų vandens 
telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, racionalų vandens išteklių naudojimą, didelį rek-
reacijos potencialą, vandens ekosistemų ivairovę ir biologinį produktyvumą.

Pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai yra šie:
•	 atsieti vandens naudojimo gamybai didėjimą nuo gamybos augimo, diegiant nau-

jausias technologijas ir švaresnės gamybos metodus pasiekti, kad vandens naudoji-
mas didėtų apie 2 kartus lėčiau negu gamyba ir gamybinės vandens sąnaudos BVP 
vienetui neviršytu esamo atitinkamų gamybos šakų ES vidurkio;

•	 užtikrinti, kad visos užteršto vandens nuotekos būtų išvalomos iki ES normatyvų, 
dar neišleistos į paviršinius vandens telkinius;
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•	 pasiekti, kad atvirų telkinių vandens kokybė atitiktų ES direktyvų reikalavimus;
•	 sumažinti 20 procentų, palyginti su 2000 metais, organinių ir biogeninių (azoto ir 

fosforo junginių) medžiagų prietaką į Kuršių marias ir Baltijos jūrą;
•	 gerinti vertingų gėlavandenių žuvų neršto sąlygas ir skatinti lašišinių vandens 

telkinių atkūrimą ir apsaugą.
Ilgalaikių tikslų įgyvendinimo priemonės yra šios:
•	 diegti ivairiose gamybos šakose aplinkos vadybos sistemas, naujausias daugkar-

tinio naudojimo arba uždarojo vandens ciklo technologijas, švaresnės gamybos 
ir taršos prevencijos metodus, leidžiančius taupiau naudoti vandens išteklius ir 
mažinti jų taršą;

•	 modernizuoti ir išplėsti esamus ir pastatyti naujus, ES reikalavimus atitinkančius 
užteršto vandens nuotekų valymo irenginius, įrengti juose azoto ir fosforo šalinimo 
įrenginius, renovuoti ir išplėsti nuotekų surinkimo sistemą; 

•	 įgyvendinti taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo programą – organizuoti 
pasklidąją vandens telkinių taršą mažinantį šiuolaikišką ūkininkavimą; 

•	 parengti ir įgyvendinti organinių ir biogeninių medžiagų prietakos į Kuršių marias 
ir Baltijos jūrą mažinimo programą;

•	 sudaryti tinkamas žuvų praeivių migracijos sąlygas, įrengti užtvankose žuvų 
perėjimo takus, gilinti Nemuno atšakas.

Vidutinės trukmės tikslai – tinkamai naudojant valstybės, savivaldybių, privačias ir 
ES struktūrinių fondų lėšas, pasiekti, kad Lietuva vykdytų ES direktyvose nustatytus van-
dens naudojimo ir apsaugos reikalavimus, o vandens ūkis būtų ekonomiškai efektyvus.

Pagrindiniai vidutinės trukmės uždaviniai yra šie:
•	 įdiegti integruoto upių baseinų valdymo sistemą visais lygiais pagal ES bendrosios 

vandens politikos direktyvą;
•	 užtikrinti, kad į paviršinius ir požeminius vandens telkinius nepatektų pavojingų 

aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų;
•	 pasiekti, kad visų miesto ir kaimo gyventojų naudojamo geriamojo vandens kokybė 

atitiktų ES reikalavimus;
•	 išplėsti geriamojo vandens viešojo tiekimo tinklą, kad jis apimtų ne mažiau kaip 

95 procentus miestų ir miestelių gyventojų, užtikrinti tinkamą naudojamų kastinių 
(šachtinių) šulinių vandens kokybės kontrolę; 

•	 sumažinti perpus, palyginti su 2000 m., ne visai išvalytų nuotekų; 
•	 pasiekti, kad atvirųjų vandens telkinių būklė atitiktų ES maudyklų direktyvos 

reikalavimus;
•	 sukurti ir įgyvendinti atsipirkimo ir prieinamumo principais pagristą vandens tie-

kimo ir nuotekų šalinimo kainų politiką.
Vidutinės trukmės tikslų įgyvendinimo priemonės yra šios:
•	 sukurti upių baseinų vandens išteklių ir jų kokybės valdymo infrastruktūrą, 

reikiamą informacinę sistemą, parengti specialistus, sudaryti reikiamas tarptautines 
upių baseinų valdymo sutartis, sudaryti bendras tarptautinių upių baseinų valdymo 
komisijas;

•	 įgyvendinti vandens taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programas, tai-
kyti jų vykdymo kontrolės sistemą;
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•	 modernizuoti ir išplėsti geriamojo vandens viešojo tiekimo tinklo infrastruktūrą, 
išplesti ir renovuoti vandens tiekimo tinklus, 64 miestuose instaliuoti geležies 
šalinimo įrenginius;

•	 įgyvendinti technines ir organizacines priemones, leidžiančias aprūpinti kaimo 
gyventojus geros kokybės geriamuoju vandeniu;

•	 parengti ir įgyvendinti ES maudyklų direktyvos reikalavimų įgyvendinimo veiksmų 
programą;

•	 modernizuoti atvirų vandens telkinių, požeminio ir geriamojo vandens stebėsenos, 
laboratorinės analizės, stebėsenos duomenų kaupimo ir analizės sistemą.

Trumpalaikiai tikslai – sukurti teisinę ir institucinę aplinką, išugdyti institucinius 
gebėjimus taikyti bendrą upių baseinų principu pagristą vandens išteklių valdymo sistemą.

Trumpalaikiai uždaviniai yra šie:
•	 tobulinti vandens išteklių valdymo sistemą ir sukurti upių baseinų valdymo 

infrastruktūrą;
•	 sukurti informacinę vandens išteklių naudojimo ir kokybės vertinimo sistemą, nus-

tatyti ir teisiškai apibrėžti centrinių valstybės institucijų ir pavienių baseinų valdy-
mo centrų kompetenciją;

•	 užtikrinti geros kokybės geriamojo vandens tiekimą šiaurės vakarų Lietuvos rajonų, 
kurių geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija viršija leistinąsias normas, 
gyventojams; 

•	 ugdyti specialistų ir visuomenes kompetenciją, sudaryti galimybes mokslo insti-
tucijoms ir visuomenei plačiau dalyvauti kuriant baseininiu principu pagristą van-
dens išteklių valdymo sistemą;

•	 skatinti visuomenę dalyvauti įgyvendinant upių baseinų valdymo programas.

2.1.2. Tikslai ir uždaviniai, susiję su žemės ūkiu
Ilgalaikiai tikslai – kuriant ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą žemės ūkį, diegti 

mažiau aplinką veikiantį ūkininkavimą ne tik ekologiniuose, bet ir tradiciniuose ūkiuose, 
intensyviai plėtoti ekologinius ūkius, tiekti vidaus ir užsienio rinkoms geros kokybės, svei-
kus maisto produktus ir žaliavas biologiniam kurui gaminti, saugoti ir racionaliai naudoti 
materialųjį ir dvasinį kaimo paveldą.

Pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai yra šie:
•	 intensyviai plėtoti ekologinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybą, 

pasiekti, kad ekologinių ūkių pagaminta produkcija sudarytų ne mažiau kaip 15 
procentų visos pagaminamos žemes ūkio produkcijos, o realizuojami sertifikuoti 
ekologiniai produktai vidaus rinkoje sudarytų ne mažiau kaip 7 procentus visų 
maisto produktų;

•	 plėsti rapsų ir javų, skirtų biologiniam kurui (biodyzelinui, bioetanoliui) ir biolog-
iniams tepalams gaminti, plotus, pasiekti, kad viso jų derliaus pakaktų ne mažiau 
kaip 15 procentų transportui reikalingų degalų pagaminti;

•	 užtikrinti gerą žemės ūkio produktų kokybę ir saugumą, teikti pirmenybę 
ekologiškiems produktams;

•	 didinti žemės ūkio teritorijų ekologinį stabilumą, mažinti erozijos poveikį ir pavojų 
biologinei įvairovei;



16

•	 saugoti ir racionaliai naudoti materialųjį ir dvasinį kaimo paveldą.
Ilgalaikių tikslų įgyvendinimo priemonės yra šios:
• teikti ekonominę paramą ekologiniams ūkiams plėtoti, skatinti mokslinius 

ekologinės žemdirbystės efektyvumo didinimo tyrimus ir konsultavimo įstaigų 
veiklą, raginti daugiau naudoti ekologiniuose ūkiuose užaugintų produktų;

•	 rūpintis, kad tradiciniuose ūkiuose būtų ūkininkaujama šiuolaikiškai, ekonominėmis 
priemonėmis skatinti naudoti kuo mažiau mineralinių trąšų ir pesticidų, daugiau 
auginti žaliavų biologiniam kurui gaminti, plėsti alternatyvią augalininkystę;

•	 želdinti laukų ir vandens apsaugines juostas, padidinti Lietuvos miškingumą 3 pro-
centais – apsodinti mišku neproduktyvią žemę;

•	 parengti ir įgyvendinti Kaimo kultūros paveldo apsaugos ir tausojamojo naudo-
jimo programą.

Vidutinės trukmės tikslai – sumažinti žemės ūkio veiklos poveikį aplinkai, ypač 
ekologiškai jautriose teritorijose, padidinti vidutinių ir smulkių ūkių konkurencingumą, 
aprūpinti Lietuvą kokybiškais sveikais maisto produktais.

Pagrindiniai vidutinės trukmės uždaviniai yra šie:
•	 sumažinti žemės ūkio veiklos poveikį ekologiškai jautrioms teritorijoms, padidinti 

jų stabilumą;
•	 didinti ekologinių produktų realizavimo šalyje ir užsienyje galimybes, pasiekti, 

kad visa ekologinė žemės ūkio produkcija būtų realizuojama už tikrąją jos vertę 
atitinkančias kainas;

•	 didinti vidutinių ir mažų ūkių konkurencingumą, užtikrinti, kad juose būtų 
ūkininkaujama mažiau veikiant aplinką;

•	 mažinti neigiamą organinių ir mineralinių trąšų, pesticidų poveikį aplinkai ir žemės 
ūkio produkcijos kokybei, užtikrinti vietinių ir įvežamų žemės ūkio produktų 
kokybės kontrolę.

Vidutinės trukmės tikslų įgyvendinimo priemonės yra šios:
•	 ekologiškai jautriose teritorijose (karstinis regionas, kalvoti regionai) ūkininkauti 

ekologiniais ir aplinkai nekenkiančiais tradiciniais metodais, plėtoti priešerozinės  
žemdirbystės priemones, veisti priešerozinius želdinius;

•	 sukurti bendrą, patikimai veikiančią ekologinių žemės ūkio produktų tiekimo, 
kokybės kontrolės ir realizavimo sistemą;

•	 skatinti vidutinius ir mažus ūkius imtis netradicinės alternatyvios augalininkystės 
ir gyvulininkystės, ūkininkauti pagal rentabilesnius ir mažiau aplinką veikiančius 
metodus;

•	 parengti ir įgyvendinti programą, ekonominėmis ir teisinėmis priemonėmis 
skatinančią naudoti mažiau mineralinių trąšų ir pesticidų, griežčiau kontroliuoti jų 
kokybę, tobulinti maisto produktų ir žaliavų kokybės kontrolės infrastruktūrą;

•	 ekonominėmis priemonėmis skatinti statyti ES reikalavimus atitinkančias mėšlides, 
rekonstruoti esamas.

Trumpalaikiai tikslai – sukurti ekonominę ir teisinę aplinką, tinkamą plėtoti ekolog-
inius ūkius, saugoti biologinę ir kraštovaizdžio ivairovę, kultūros paveldą, gaminti ir 
realizuoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, geros kokybės ir saugius žemės ūkio 
produktus, ugdyti gebėjimą konkuruoti atviros rinkos sąlygomis.
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Trumpalaikiai uždaviniai yra šie:
•	 didinti ekologinių ūkių konkurencingumą, skatinti intensyvesnę jų plėtrą;
•	 skatinti auginti rapsus ir javus, skirtus biologiniam kurui gaminti, plėtoti alter-

natyvias augalininkystės ir gyvulininkystės šakas;
•	 sukurti sąlygas geriau saugoti ir gausinti biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę, 

kultūros paveldą;
•	 didinti ūkių gebėjimą gaminti geros kokybės, sveiką produkciją, prisitaikyti dirbti 

atviros rinkos sąlygomis.
Trumpalaikių tikslų įgyvendinimo priemonės yra šios:
•	 rengti ekologinių ūkių plėtros programas ir projektus, sukurti jų rėmimo valstybės 

ir ES fondų lėšomis mechanizmus;
•	 rengti biologiniam kurui gaminti skirtų pasėlių plėtros, ūkių perėjimo prie alter 

natyvaus ūkininkavimo programas, parengti ir įteisinti ekonomines jų plėtros ska-
tinimo priemones;

•	 rengti ekologinės žemdirbystės, alternatyvios augalininkystės ir gyvulininkystės 
specialistus, plėsti konsultavimo paslaugas ir institucijas, aktyvinti jų veiklą;

•	 įgyvendinant Lietuvos miškingumo didinimo programą, inventorizuoti 
menkavertę ir dirvonuojančią žemę, rengti lauko ir vandens apsauginių želdinių 
projektus.

2.1.3. Aplinkos būklės rodikliai
Šiuo metu yra siūlomos įvairios darnaus vystymosi rodiklių klasifikacijos. Strate-

gijoje jie sugrupuoti pagal 3 pagrindinius darnaus vystymosi sektorius – aplinkos būklė, 
ekonominis vystymasis ir socialinis vystymasis. Aplinkos būklės rodikliai yra šie:

•	 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija CO2 ekvivalentu – iš viso (mln. tonų), 
ploto vienetui (kv. kilometrui) ir BVP vienetui (iš viso ir pagal ekonomines veiklos 
rūšis);

•	 aplinką rūgštinančių junginių (SO2, NOx), pažemio ozono pirmtakų (NO2, nemeta-
niniai lakieji organiniai junginiai) emisija – iš viso (tūkst. tonų), ploto vienetui (kv. 
kilometrui) ir BVP vienetui (iš viso ir pagal ekonomines veiklos rūšis);

•	 miestų oro kokybė (dienų skaičius per metus, kai azoto dioksido, kietųjų dalelių ir 
pažemio ozono koncentracijos viršija leistinus normatyvus); 

•	 užteršto vandens nuotekų kiekis (tūkst. tonų) iki ES normatyvų išvaloma nuotekų 
(procentais);

•	 paviršinių vandens telkinių kokybė – organinių medžiagų, azoto ir fosforo  junginių 
koncentracija upėse, ežeruose, Kuršių mariose, Baltijos jūros priekrantės zonoje;

•	 požeminio vandens kokybė – nitratų, amonio koncentracija (mg/l);
•	 organinių medžiagų, azoto ir fosforo junginių prietaka į Baltijos jūrą (tūkst. tonų);
•	 saugomų teritorijų plotas (tūkst. hektarų ir viso Lietuvos teritorijos ploto procen-

tais);
•	 miškų plotas (tūkst. hektarų ir viso Lietuvos teritorijos ploto procentais, hektarais  

vienam gyventojui);
•	 rekultivuotų teritorijų plotas (tūkst. hektarų ir viso rekultivuotinos žemės ploto 

procentais);
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•	 eroduojamos žemes plotas (tūkst. hektarų ir viso žemes ūkio naudmenų ploto pro-
centais);

•	 komunalinių atliekų kiekis – bendrasis (tūkst. tonų), kilogramais vienam gyvento-
jui ir santykis su vidutinėmis žmogaus vartojimo išlaidomis;

•	 pirminio rūšiavimo metu surūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (tūkst. tonų ir su 
sidariusio kiekio procentais);

•	 gamybinių atliekų kiekis – iš viso (tūkst. tonų) ir BVP vienetui (iš viso ir pagal 
ekonomines veiklos rūšis);

•	 nepavojingų atliekų perdirbimo intensyvumas – perdirbtų popieriaus, stiklo, plas-
tiko ir metalo atliekų kiekis (tūkst. tonų ir susidariusių atliekų kiekio procentais);

•	 biodegraduojamųjų atliekų patektis į sąvartynus (tūkst. tonų ir viso 
biodegraduojamųjų atliekų kiekio procentais);

•	 pavojingų atliekų kiekis – bendras (tūkst. tonų) ir BVP vienetui (iš viso ir pagal 
ekonomines veiklos rūšis);

•	 viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimas (viso gyventojų skaičiaus procen-
tais).

2.2. Aplinkos apsaugos politikos principai
Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo principų, kuriais nu-

matoma remtis formuojant veiksmų programas ir įgyvendinant aplinkos apsaugos tikslus
Aplinkos apsaugos politikos pagrindiniai principai.
Subalansuota plėtra. Pagal šį principą reikia taip orientuoti šalies ekonominę ir 

socialinę plėtrą, kad šios dienos poreikių patenkinimas nesumažintų būsimųjų kartų 
poreikių patenkinimo galimybių. Deklaraciją, kurioje šis principas įtvirtinamas pasau-
liniu mastu, Rio de Žaneiro konferencijoje 1992 m. kartu su kitomis pasaulio valstybėmis 
pasirašė ir Lietuva (Agenda 21, 1992).

Tolygi plėtra. Šis principas teigia, kad pasiekti tikslą galima tik nuosekliai vystantis, 
neperšokant atskirų stadijų. Lietuvos ūkio sektoriai šiuo metu yra nevienodų išvystymo 
stadijų, todėl, norint subalansuoti plėtrą, į šiuos skirtumus būtina atsižvelgti.

Aplinkosaugos politikos integravimas. Šis principas iš esmės susijęs su subalansuo-
tos plėtros principo įgyvendinimu. Aplinkosaugos politika turi būti integruota į visų ūkio 
šakų, teritorijų plėtros strategijas. Norint, jog plėtra būtų subalansuota ir tolygi, aplinko-
saugos priemonės turi tapti šio proceso dalimi ir negali būti nuo jo atsietos.

Atsargumo principas. Dažnai neįmanoma prognozuoti žmogaus veiklos padarinių 
aplinkai. Norėdama apsaugoti aplinką, valstybė pagal išgales turi taikyti atsargumo principą. 
Kai iškyla neatlyginamos žalos pavojus, pateisinamos pačios brangiausios priemonės nuo 
aplinkos žalojimo. Atsargumo principo taikymas turi remtis prognoze, nuoseklumu ir ap-
dairumu numatant pasekmes.

Teršėjas (vartotojas) moka. Šis principas reiškia, kad visa atsakomybė, taip pat ir 
materialinė, už taršą ar naudojant gamtos išteklius padarytą žalą aplinkai tenka teršėjams 
ar vartotojams, t.y. visus socialinius ir ekonominius nuostolius dėl teršimo bei išteklių 
naudojimo privalo padengti patys teršėjai (vartotojai). Vandens tiekimo ir valymo srityje 
šis principas turi būti visiškai įgyvendintas artimiausiu metu.
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Prevencija. Žalos aplinkai atlyginimo išlaidos beveik visais atvejais didesnės nei 
išlaidos žalai išvengti. Kartais žalos atlyginti iš viso neįmanoma. Todėl prevencija yra 
racionalesnis veikimo būdas nei bandymas spręsti problemą, kai ji jau iškilo.

Geriausios praktiškai įgyvendinamos technologijos naudojimas. Šio principo esmė 
yra ta, kad visur, kur tik įmanoma, net ir tada, kai nustatyti limitai neviršijami, turi būti 
naudojama aplinkosaugos požiūriu pažangiausia bei efektyviausia ir kartu praktiškai 
įgyvendinama technologija.

Subsidiarumo principas. Šio principo esmė – tai demokratijos ir partnerystės ryšių 
stiprinimas priimant ir taikant sprendimus. Tik problemos, kurių negalima išspręsti vietoje, 
turi būti sprendžiamos aukštesniu lygiu. Kertiniai šio principo tikslai yra šie:

•	 padėti vietos bendruomenėms rūpintis savo aplinka,
•	 didinti programų ir veiksmų vertę,
•	 didinti veiksmų ir priemonių pasirinkimo galimybes.
Pagal subsidiarumo principą pripažįstama, kad aplinkosaugos problemos ir 

galimybės kiekviename regione labai skiriasi, ir formuojant aplinkosaugos politiką būtina 
į tai atsižvelgti.

Partnerystė ir atsakomybės pasidalijimas. Subalansuotos visuomenės tikslas gali būti 
pasiektas tik tada, kai visi suinteresuoti asmenys ims vieningai veikti ir bendradarbiauti 
(vyriausybinės, tarptautinės organizacijos, vietos valdžia, nevyriausybinės organizacijos, 
ūkio šakos per savo asociacijas, įmonės, vartotojai, visuomenės nariai ir t.t.). Kiekvienas 
iš partnerių pripažįsta savo atsakomybę už aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimą ir veikia 
jiems prieinamomis priemonėmis. Kurti partnerystę numatant atsakomybės pasidalijimą 
yra svarbiausias uždavinys, kurio negalima išspręsti nepripažįstant nuomonių įvairovės ir 
negerbiant skirtingų interesų bei grupių pagrįstų nuomonių.

Informacijos viešumas. Šio principo tikslas – padėti sukurti dalyvavimo priimant 
sprendimus mechanizmą, įtraukti piliečius į aplinkos apsaugos politikos kūrimą. Infor-
macijos apie aplinką turėjimas leidžia labiau suinteresuoti visuomenę, suaktyvinti jos 
veiklą įgyvendinant aplinkos apsaugos tikslus.

Subalansuotos plėtros įvertinimas. Kol nebus priimti ir taikomi subalansuotumo 
kriterijai, nebus įmanoma tiksliai numatyti ilgalaikių tikslų ir uždavinių, pritaikyti veiks-
mus prie besikeičiančių sąlygų. Reikia sukurti kriterijus ir požymius, parodančius aplinko-
saugos pažangą ir subalansuotos plėtros lygį. 
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3. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Yra daug kelių pasiekti pasirinktą aplinkos lygį. Priemonės, galinčios būti panaudo-
tos nukreipti gamintojų ir vartotojų veiklą link mažiau pavojingos aplinkai būtų tokios:

– teisinio administravimo;
– ekonominės;
– teritorijų planavimo;
– informacinės.

3.1. Teisinis administracinis reguliavimas
Teisinis aplinkos apsaugos reguliavimas. Aplinkos apsaugos įstatymų tobulinimas yra 

prioritetinis ir neatidėliotinas uždavinys. Apžvelgus galiojančius teisės aktus ir įvertinus 
jų privalumus bei trūkumus, reikia aiškiau apibrėžti teisės aktų, reguliuojančių aplinkos 
apsaugą, sistemos principus bei tikslus, nustatyti prioritetinę jų rengimo ar tobulinimo 
tvarką. Visa tai reikia atlikti atsižvelgiant į aplinkos apsaugai keliamus ES reikalavimus. 
Būtina, kad visos veiklos rūšys, tiek darančios neigiamą poveikį aplinkai, tiek skirtos jai 
išsaugoti, būtų teisiškai reglamentuojamos.

Pagrindiniai aplinkos apsaugos reikalavimai tam tikrose srityse bei aplinkos apsau-
gos politikos įgyvendinimo priemonės turėtų būti integruotos Aplinkos apsaugos įstatyme. 
Visų reikalingų teisės aktų sukurti ir patvirtinti vienu metu neįmanoma, todėl Aplinkos 
apsaugos įstatymas turėtų būti papildomas naujomis nuostatomis.

Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo kontrolė. Kontrolės funkcijų vykdymo efek-
tyvumui padidinti siūloma:

•	 sustiprinti aplinkos apsaugos kontrolę vykdančius padalinius, daugiau dėmesio 
skirti prevencinei funkcijai,

•	 tobulinti leidimų išdavimo procedūrą, kad būtų geriau sureguliuoti ūkinę veiklą 
vykdančių ir kontroliuojančių institucijų santykiai,

•	 parengti daugiau informacinių leidinių, aiškinančių aplinkos apsaugos reikalavi-
mus visuomenei ir kt.

Standartai ir normos. Aplinkos apsaugos standartų ir norminių dokumentų rengimas 
yra vienas svarbiausių darbų įgyvendinant aplinkosaugos politiką.

Aplinkos kokybė reglamentuojama pagal šiuos metodologinius principus parengtais 
reguliavimo reikalavimus:

•	 teršalų emisijų normomis, parengtomis remiantis geriausia aplinkosaugos patir-
timi ir geriausiomis turimomis technologijomis, įvertinant technines ir ekonomines 
galimybes,

•	 poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo pagrindu nustatytais aplinkos 
kokybės standartais – didžiausiomis leistinosiomis koncentracijomis.

•	 Poveikio aplinkai vertinimas. 
Tai viena svarbiausių prevencinių priemonių, leidžiančių išvengti neigiamų aplinkos 

pokyčių. Poveikio aplinkai vertinimas turi užtikrinti, kad galimas ekonominės plėtros 
poveikis aplinkai bus įvertintas ir į jį bus atsižvelgta prieš pradedant ūkinę veiklą. Tai-
kant poveikio aplinkai vertinimo procedūras, numatomas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, 
parengiamos priemonės neigiamam poveikiui išvengti arba sušvelninti, pasirenkami pri-
imtiniausi ekonominės veiklos plėtros variantai.
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Priimtame Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme bei įstatymų lydimuosiuose aktu-
ose įtvirtinti poveikio aplinkai vertinimo principai, atitinkantys situaciją šalyje bei pride-
rinti prie tarptautinių reikalavimų, įteisintų ES direktyvoje, bei Poveikio aplinkai ver-
tinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos. Poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
numato dideles galimybes dalyvauti visuomenei priimant sprendimus, užtikrint infor-
macijos viešumą.

3.2. Ekonominės priemonės
Iki 1991 m. tradiciškai aplinkos apsauga Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio 

šalių, buvo valdoma administracinėmis priemonėmis. Komandinės ir kontrolės priemonės, 
derinamos su stebėsena, buvo vienintelės priemonės aplinkos apsaugos problemoms 
spręsti. Tačiau jau 1991 m., įsigaliojus Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymui, pradėtos 
taikyti daug lankstesnės – ekonominės – priemonės. Šios priemonės iki šiol derinamos 
su administracinėmis, t.y. mokesčių tarifų dydis priklauso nuo aplinkosauginių leidimų, 
suteikiamų ūkio subjektams, rūšies. 

Aplinkos taršą galima veikti įvairiomis priemonėmis:
– 1aisvos-savanoriškos pagalbos programos – tai negrąžinami indėliai taršos 

kontrolės įrenginiams, vartotojų pagalba rūšiuojant atliekas ir pristatant jas į su-
rinkimo vietas;

– tiesioginę kontrolę, kai atsakingi valstybės organai sistemingai kontroliuoja aplinkos 
kokybę;

– taršos mokesčius arba kitas pinigines priemones bei baudas, kurios teršėjams 
finansiškai nenaudingos. 

Visi šie būdai panaudoti kartu, gali tapti efektyvia aplinkos apsaugos priemone. 
Mokesčiai veikia daug efektyviau nei tiesioginė kontrolė. Tuomet nė vieno nereikia teisti 
ar bausti, nes tai automatiškai atlieka mokesčių rinkėjas ir visa valstybės finansų sistema. 
Šios sistemos poveikio aplinkos apsaugai efektyvumo paslaptis paprasta: mažins taršą 
tik tie teršėjai, kuriems tai geriau apsimoka nei mokėti mokesčius. Tiesioginė kontrolė 
reikalinga, kai tarša yra labai pavojinga, kad nusprendžiama ją uždrausti, kai reikalingi 
operatyvūs veiksmai� Esama kitų finansinės kontrolės formų – tai subsidijos už sumažintą 
teršimą ir taršos licencijos. Mokesčių už atskirų aplinkos komponentų (oro, vandens, 
dirvožemio ar miško)teršimą dydis nustatomas pagal kelis kriterijus: pagal taršos padaryta 
žalą, išmetamų kenksmingų teršalų kiekį, aplinkos atkūrimo kainą. Lietuvoje daugelis upių, 
tarp jų Nemunas, Neris, Šventoji, Venta , Dubysa, Mūša, labai užterštos. Daug problemų 
kelia buitinių atliekų masės neutralizavimas.Vis daugiau perkama maisto ir kitų prekių, 
supakuotų plastmasiniuose, stikliniuose, popieriniuose induose ir kitokiose įpakuotėse.

Įgyvendinant aplinkos apsaugos strateginius tikslus, ekonominės priemonės yra skir-
tos taršai mažinti ir jos prevencijai, atliekoms mažinti bei utilizuoti, gamtos ištekliams 
tausoti. Šios priemonės – tai mokesčiai už gamtos išteklių naudojimą, aplinkos teršimą, 
vartotojų mokesčiai, mokesčių lengvatos, mokesčių diferencijavimas, subsidijos, paskolos, 
fondai. Ekonominės priemonės turi šių privalumų:

	atitinka principą ,,teršėjas (vartotojas) moka”,
	yra lankstesnės negu administraciniai svertai (ūkio subjektams, vartotojams 

ir teršėjams mokėti baudą turi būti mažiau naudinga negu investuoti į švaresnę 
gamybą), 
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	yra dinamiškos ir skatina nuolat tobulėti, 
	yra demokratiškos, nes sprendimų priėmimo teisė paliekama (kaip, ką ir kada keis-

ti) gamtos išteklių vartotojams bei aplinkos teršėjams. 
Kuriant ir tobulinant ekonominių priemonių sistemą, būtina atsižvelgti į šiuos kriteri-
jus:
	efektyvumo: priemonės turėtų būti skirtos taršai mažinti jos šaltinyje,
	paprastumo: priemonės turėtų būti nesunkiai įgyvendinamos ir valdomos, o jų
įgyvendinimo išlaidos ir nauda gerai apgalvotos,
	priimtinumo: vykdomos priemonės veiksmingos, jeigu jos bus priimtinos visuome-

nei ir jeigu jas pavyks įtraukti į jau esančią rinkos ir institucinę sistemą,
	aiškumo – priemonės turėtų būti suprantamos, nesukeliančios dviprasmybių,
	ekonominio efektyvumo – priemonės turėtų skatinti siekti mažiausių sąnaudų
sprendimų,
	socialinio teisingumo – ekonominės priemonės neturėtų tapti našta socialiai remti-

niems bei tiesiogiai nesinaudojantiems gamtos ištekliais ir neteršiantiems aplinkos 
visuomenės nariams.

Mokesčiai už gamtos išteklių naudojimą. Vienas iš svarbiausių ekonominės aplinko-
saugos valdymo sistemos kūrimo žingsnių buvo mokesčių už valstybinius gamtos išteklius 
ir už aplinkos teršimą įdiegimas. Ši priemonė galioja nuo 1992 m. Mokesčių už valstybin-
ius gamtos išteklius įstatymu nustatyti tarifai už naudojamus gamtos išteklius buvo atnau-
jinti 1995 ir 1997 m. 

Daugumos išteklių naudojimas pastaruoju metu sumažėjęs ir nesiekia leidžiamų 
limitų. Padidėjus kai kurių išteklių naudojimui (pvz., durpių, dalies biotos išteklių), būtina 
daugiau dėmesio skirti mokesčių iniciatyvinei reikšmei: riboti naudojamų išteklių kiekius, 
skatinti jų perdirbimą. Turi būti sukurti nauji apmokestinimo principai biotos išteklių nau-
dojimui reguliuoti.

Mokesčiai ir baudos už teršimą. 1991 m. buvo priimtas Mokesčių už aplinkos teršimą 
įstatymas. 1999 m. gegužės mėn. mokesčių už aplinkos teršimą sistema buvo atnaujinta, ją 
supaprastinant ir orientuojant į aplinkos kokybės tikslus. Pakeitimai padaryti sumažinant 
reguliuojamų teršalų skaičių, suskirsčius juos į toksiškumo klases. Be to, atsižvelgus į 
pramonės įmonių, kurios yra pagrindinės mokesčių už teršimą mokėtojos, pageidavimus, 
numatytas tam tikras tarifų stabilumas, t.y. fiksuoti tarifai nustatyti penkeriems metams. 
Taip pat numatyta, kad prieš įvedant naują tarifą reikia informuoti apie tai būsimus 
mokėtojus prieš dvejus metus. 2002 m. pabaigoje buvo patvirtintas Mokesčių už taršą 
įstatymas, pakeitęs iki tol galiojusį, 1992 m. priimtą ir 1999 m. pakeistą Mokesčių už 
aplinkos teršimą įstatymą. Naujajame Mokesčių už taršą įstatyme nustatomi mokesčių už 
teršalų išmetimą į orą bei vandenį tarifai ir šių mokesčių mokėjimo tvarka, taip pat mokesčiai 
už gaminius. Įstatymas numato, kad 70 proc. sumokėtų lėšų kaip ir anksčiau paliekama 
savivaldybių gamtos apsaugos fonduose, o 30 proc. per valstybės iždą nukreipiama į 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą (20 proc.) ir valstybės biudžetą (10 proc.). 

Mokesčių sistema peržiūrima norint padidinti jos veiksmingumą ir efektyvumą. Reko-
menduojama pakeisti apmokestinamų teršalų sąrašą sumažinant jų skaičių ir suskirstant 
į grupes pagal pavojingumo klases bei išskiriant svarbiausius – SO2 , NOx , kietąsias 
daleles ore, BDS, suspenduotas medžiagas, azotą, fosforą vandenyje ir kt. Mokesčių tarifų 
dydžiai peržiūrimi daugiau siejant juos su aplinkos apsaugos tikslais.
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Vartotojų mokesčiai. Rekomenduojama taip sutvarkyti mokesčius už vandens 
naudojimą, nutekamųjų vandenų valymą, buitinių ir pramonės atliekų sutvarkymą, kad jie 
padengtų išlaidas, skatintų taupiai naudoti vandenį ir kitus išteklius bei mažinti nuotekų ir 
atliekų kiekį.

Produktų mokesčiai. Šis mokesčių tipas Lietuvoje dar mažai taikomas. Artimiausiu 
metu reikėtų išnagrinėti jų taikymo galimybes skatinant įpakuočių medžiagų naudojimo 
mažinimą ir šių medžiagų surinkimą, daugkartinės taros, švaresnio kuro naudojimą ir pan.

Ir Lietuvos, ir daugelio kitų šalių pavyzdys rodo, kad įvairiose šalyse nustatomi mokesčių 
tarifai yra per maži. Jie neskatina investicijų į aplinkos apsaugą ir gamybos procesų pakeitimų. 
Taigi poveikis įmonių elgsenai nėra didelis. 

Labai svarbus ekonominių priemonių naudojimo Lietuvos aplinkos apsaugos poli-
tikoje aspektas yra tas, kad pajamos iš mokesčių už aplinkos taršą vėlgi skiriamos aplinkos 
apsaugai. Tokia praktika yra priešinga taikomai daugelyje OECD šalių, kuriose taršos 
mokesčiai mokami į centrinį biudžetą. 

Ateities ekonominių aplinkos apsaugos priemonių vaidmuo labai prklauso nuo 
aplinkos apsaugos prioritetų. Paminėtini šie prioritetai:

	nuotėkų surinkimo sistemų ir valymo įrenginių diegimas išlieka vienu iš investicijų 
svarbiausių prioritetų;

	priemonių, mažinančių išsklaidytą požeminio bei paviršinio vandens taršą, 
įgyvendinimas; 

	mobilios (transporto) taršos sumažinimas. Reikia spręsti kuro kokybės klausimus ir 
pereiti prie automobilių, atitinkančių ES normas, naudojimo;

	reguliuotina energetikos objektų sukuriama tarša. Sekant ES pavyzdžiu reikėtų 
priimti emisijos iš energetikos objektų reguliavimo teisės aktus, skatinti efektyvų 
energijos, švaresnio kuro naudojimą, pažangių technologijų diegimą; 

	kompensacijų už ūkinės veiklos apribojimus ar jos nutraukimą ir kitų lengvatų bei 
ekonominio mechanizmo saugomose teritorijose sistemos sukūrimas. Iš Europos 
šalyse taikytų aplinkosaugos mokesčių praktikos galima padaryti tokias išvadas:

	itin svarbu tinkamai parinkti mokesčio dydį – kuo atidžiau parinktas mokesčių 
tarifas, tuo efektyvesnių mokesčio taikymo rezultatų galima tikėtis;

	nepatartina piktnaudžiauti mokesčių lengvatų bei išimčių teikimu. Nors nedidelių 
taršos mokesčių įtaka makroekonominiu požiūriu yra nežymi, tačiau jie tiesio-
giai vekia tuos gaminius bei taršos procesus, kurie yra taikomi ir gali turėti 
nepageidaujamų padarinių.

Kol kas taršos mokesčių srityje nėra unifikuotos europinės politikos. Tačiau šalių 
nacionalines ribas peržengiantis neigiamas poveikis aplinkai verčia valstybes derinti savo 
veiksmus kuriant naujas ekonomines aplinkosaugos priemones.

Šios strategijos veiksmai turėtų padėti įgyvendinti pagrindinį Mokesčių už 
aplinkos teršimą įstatyme nustatytą jų tikslą – „skatinti taršos mažinimą ir žalingą 
poveikį aplinkai“. 

Subsidijos (pagalba) yra dviejų formų: atlyginimas už taršos mažinimą ir dalinis 
taršą mažinančių ir valymo įrenginių finansavimas. Pirmoji forma – kuo daugiau teršiama, 
tuo blogiau teršėjui finansiniu požiūriu, nes jis gauna mažesnę subsidiją arba jam skiri-
ami didesni mokesčiai. Subsidijos kartais teikiamos ir turint tikslą padėti įmonėms pe-
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reiti prie naujų, ekologiškai švaresnių gamybos technologijų. Antroji forma – skiriama 
ekologinės kontrolės įrenginiams įsigyti. Taršos matavimo aparatūra kiekvienais metais 
tampa sudėtingesnė ir brangesnė.Kartais tokia valstybės parama įmonėms yra teikiama ne 
tiesioginio subsidijavimo, bet mokesčių mažinimo būdu.

Taršos licencijos� Taikant šį metodą aplinkos apsaugos valstybinės institucijos nus-
tato, kokį oro ar vandens užterštumo lygį galima toleruoti viename ar kitame regione. 
Kiek sumažintas jo kiekis paskirstomas konkrečiam taršos leidimų (licencijų) kiekiui, ku-
rie galioja ribotą, griežtai apibrėžtą laiką. Taršos leidimai parduodami aukcionuose, o jų 
kainą lemia pasiūla ir paklausa.Kaina bus didesnė kuo bus mažiau leidimų, o suinteresuotų 
įmonių juos įsigyti – daugiau. Vienoms įmonėms pelningiau ne statyti naujus ekologin-
ius įrenginius ar keisti esamą technologiją į ekologiškesnę, o nusipirkti leidimą taršai iš 
kitos įmonėsturinčios didesnę galimybę išvalyti savo taršą. Taršos licencijos pranašumas 
– taršos kiekio neapibrėžtumo pašalinimas. Tiek įmonė, tiek aplinkos apsaugos agentūra, 
žino kokia tarša yra leistina, ir griežtai laikosi šių ribų

3.3. Finansinės priemonės
Veiksmų programoje numatytų aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas labai priklau-

so nuo jų finansavimo galimybių. Valstybės biudžeto, užsienio valstybių bei tarptautinių 
organizacijų kreditai ir parama, aplinkosaugos mokesčių ir kt. lėšos kiekvienais metais yra 
skirtingos, todėl veiksmų programos finansavimas svarstomas ir tvirtinamas atskirai.

Investicijos į aplinkos apsaugą. Didžiausią investicijų į aplinkosaugą dalį sud-
aro valstybės biudžeto asignavimai, o kitą dalį – užsienio valstybių bei tarptautinių 
organizacijų teikiami kreditai ir subsidijos, savivaldybių finansiniai ištekliai bei pačių 
įmonių lėšos. Šiuo metu didžioji investicijų į aplinkos apsaugą dalis skiriama vanden-
valos įrenginių statybai. Šios investicijos numatytos Valstybės investicijų programoje. 
Dabartinė dotacijų teikimo savivaldos institucijoms sistema neskatina jų įgyvendinti 
aplinkosaugos projektus, todėl būtina ieškoti efektyvesnio investicijų teikimo ir projektų 
įgyvendinimo kontrolės mechanizmo.

Finansavimas iš vartotojų mokesčių. Reikia stengtis pereiti nuo dabartinės sistemos, 
pagal kurią visi mokesčių mokėtojai per valstybės biudžetą padengia vartotojų (teršėjų) 
padarytus nuostolius, prie sistemos, pagal kurią vartotojai (teršėjai) tiesiogiai padengia 
nuostolius dėl savo veiklos poveikio aplinkai. Taip būtų įgyvendinamas principas ,,teršėjas 
moka”. Tam artimiausiu metu turi būti pakeista tarifų formavimo politika. Vienas iš 
svarbiausių pasikeitimų būtų perėjimas prie aplinkosaugos objektų kreditavimo sistemos.

Aplinkos apsaugos investicijų fondas. Norint skatinti atliekų ir taršos mažinimą ir 
sukaupti papildomų lėšų, artimiausiu metu tikslinga įsteigti aplinkos apsaugos investicijų 
fondą. Svarbiausias aplinkos apsaugos investicijų fondo uždavinys turėtų būti padėti 
padengti ekonomiškai pagrįstas išteklių taupymo, įmonių taršos mažinimo projektų 
išlaidas. Įgyvendinus projektus, atsipirkusios lėšos būtų panaudojamos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo paskoloms grąžinti, taip atnaujinant ir didinant fondą.

3.4. Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai
Nuo teritorijų planavimo priklauso ne tik krašto tvarkymas, bet ir valstybinės bei 

regioninės aplinkos politikos įgyvendinimas. Planavimo tikslas - sudaryti prielaidas suba-
lansuotai šalies teritorijos raidai, formuoti sveiką ir harmoningą žmonių gyvenamąją, dar-



25

bo ir poilsio aplinką, racionaliai naudoti gamtos išteklius, išsaugoti gamtines ir kultūrines 
kraštovaizdžio vertybes, bendrąjį aplinkos ekologinį stabilumą, formuoti gyvenamųjų 
vietovių sistemos plėtojimo politiką atsižvelgiant į aplinkos apsaugos tikslus, diferenci-
juoti krašto tvarkymą pagal šalies gamtinių sąlygų skirtumus ir kt. Planuojant teritorijas, 
nustatoma teritorijų paskirtis, prioritetai, jų galimas naudojimas ir raidos kryptys, gam-
tonaudos ir aplinkosaugos režimas, žemės, vandenų, miškų ir gyvenviečių tvarkymas bei 
infrastruktūros objektų išdėstymas derinant visų ūkio veiklos sričių poreikius su aplinkos 
apsaugos interesais.

Aplinkosaugoje pereinant prie neigiamų pasekmių priežasčių šalinimo, viena 
svarbiausių prevencinių priemonių gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsaugos srityje yra 
aplinkosauginio teritorijų planavimo sistemos sukūrimas bei aplinkosaugos reikalavimų 
įvertinimas, aplinkosauginės dalies išskyrimas rengiant bendruosius bei detalius teritorijų 
planavimo dokumentus.

Aplinkos apsaugos valstybinei bei regioninei politikai įgyvendinti svarbūs visi ben-
drojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentai. Specialiesiems aplinko-
saugos planavimo dokumentams pirmiausiai priskiriamos saugomų teritorijų planavimo, 
gamtinio karkaso, gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos bei kitos schemos, taip pat 
regioninės aplinkosaugos programos.

Aplinkosaugos priemonės, numatytos bendruosiuose planuose, kuriamos specialiojo 
planavimo dokumentuose - miškotvarkos, žemėtvarkos (laukotvarkos), vandentvarkos, rek-
reacinio naudojimo, urbanistinės plėtros, infrastruktūros objektų išdėstymo bei plėtojimo ir, 
žinoma, aplinkosaugos planuose, formuojančiuose ir reguliuojančiuose įvairios paskirties 
žemės naudmenų bei infrastruktūros plėtros strategiją ir tvarkymo programas.

Teritorijų planavimas – procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, 
žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustaty-
ti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros 
sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos 
plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.

Teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji pla-
nai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų.

Teritorijų planavimo įstatymo paskirtis ir taikymas – šis įstatymas reglamen-
tuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir 
savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese (Lietuvos Respublikos teritorijų 
..., 1995). 

Teritorijų planavimo rūšys yra šios:
	bendrasis teritorijų planavimas;
	specialusis teritorijų planavimas;
	detalusis teritorijų planavimas.
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame nustaty-

ta planuojamos teritorijos vystymo koncepcija ir jos apsaugos naudojimo principai. 
Bendrojo teritorijų planavimo objektai:
	valstybės teritorija;
	apskrities teritorija; 
	savivaldybės teritorija arba jos dalys (miestai ir miesteliai).
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Bendrojo teritorijų planavimo uždaviniai:
1) suformuoti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją;
2) optimizuoti teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;
3) numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų 

naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo 
vertybių išsaugojimą;

4) nustatyti teritorijų pastatų aukščio reglamentus;
5) numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuosta-

tas;
6) rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, 

inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams ten-
kinti reikalingi objektai.

Bendrojo teritorijų planavimo organizatoriai:
1) aplinkos ministerija;
2) apskrities viršininkas;
3) savivaldybės administracijos direktorius.
Bendrieji planai privalomi visiems planuojamoje teritorijoje esančio nekilnojamojo 

turto savininkams, valdytojams ar naudotojams.
Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, 

atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims 
reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės 
ir reikalavimai

Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erd-
vinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.

Specialiojo teritorijų planavimo objektai yra šie:
1) žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinė ir kitos paskirties žemė;
2) vandens ūkio paskirties žemė;
3) inžinerinės, susisiekimo, rekreacinės, turizmo, socialinės, kultūrinės ir 

kitosinfrastruktūros, taip pat urbanistinės sistemos ar jų dalys;
4) saugomų teritorijų sistema ir jos dalys;
5) rekreacinių teritorijų sistema ir jos dalys;
6) komunikaciniai koridoriai.
Specialiojo teritorijų planavimo uždaviniai:
1) užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;
2) plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas bei kitą 

infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;
3) nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio for-

mavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones;
4) plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir 

kultūrinius išteklius;
5) rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, 

infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
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Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės 
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalo-
mosios sąlygos). 

Detalusis teritorijų planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės 
sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti 
arba panaikinti.

Detaliojo teritorijų planavimo objektai:
1) miestų, miestelių teritorijų dalys;
2) kaimų teritorijos;
3) žemės sklypas ir sklypų grupės.
Detaliojo teritorijų planavimo uždaviniai yra šie:
1) detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus 

teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus;
2) suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei 

veiklai plėtoti;
3) nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimą režimą statinių statybos pro-

jektams rengti ir žemės sklypui naudoti;
4) suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijoms 

įrengti, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.
Žemėtvarkos planas (projektas) – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuri-

ame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios 
tvarkymo priemonės.

Teritorijų planavimo tikslai :
1) išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo 

pusiausvyrą;
2) formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis  

sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas;
3) formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo 

politiką;
4) saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo-

vertybes;
5) sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai palaikyti; 
6) formuoti žemės sklypus, nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros 

ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai;
7) suderinti fizinių ir juridinių asmenų, visuomenės, savivaldybių ir valstybės intere-

sus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje 
sąlygų;

8) skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės 

poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, geologines 
sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės 
ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo 
turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius. 
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Teritorijų planavimo politikos bendrąsias kryptis nustato Seimas.
Vyriausybė formuoja valstybės teritorijų planavimo politiką ir numato priemones jai 

įgyvendinti.
Aplinkos ministerija įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką, koordinuoja 

ir organizuoja valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą; rengia teritorijų 
planavimo politikai įgyvendinti reikalingus teisės aktus; išduoda planavimo sąlygas;

3.5. Visuomenės informavimas ir švietimas aplinkosaugos klausimais 
Visuomenės dalyvavimas realizuojant aplinkos apsaugos tikslus yra vienas iš 

pagrindinių sėkmingo aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo garantų. Tam reikia:
•	 kad visuomenė turėtų žinių, patirties ir įgūdžių įgyvendinti subalansuotos plėtros
uždavinius,
•	 kad visuomenė būtų informuota apie aplinkos apsaugos problemas ir suinteresuota 

jas spręsti,
•	 skatinti visuomenę aktyviai dalyvauti aplinkos apsaugos politikoje ir veikloje,
•	 remti visuomenines aplinkosaugos organizacijas, gerinti informacijos pateikimą 

per visuomenės informavimo priemones, propaguoti ekologiškai švarios produkci-
jos gamybą ir vartojimą, energijos ir žaliavų taupymą.
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4. AGRARINĖ APLINKOSAUGA

Agrarinės aplinkosaugos priemonė yra viena iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 
m. programos priemonių. Įgyvendinant bendruosius aplinkosaugos tikslus, siekiama 
garantuoti subalansuotą šalies teritorijos plėtrą, formuoti sveiką ir harmoningą žmonių 
gyvenamąją aplinką, saugoti gamtines ir kultūrines kraštovaizdžio vertybes, užtikrinti 
bendrąjį ekologinį stabilumą. 

Kuriant agrarinės aplinkosaugos politiką, siekiama formuoti tinkamą žemėnaudos 
struktūrą, sustabdyti ir biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų degradavimą, sau-
goti natūralius upių ir ežerų krantus, išsaugoti ir tinkamai tvarkyti natūralias ir pusiau 
natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapžemes, rekreacinę aplinką, optimizuoti 
gamtonaudą ir išsaugoti kraštovaizdį bei biologinę įvairovę, stabdyti svetimžemių invazinių 
augalų plitimą, sumažinti neigiamą žemės ūkio poveikį aplinkai. Agrarinės aplinko-
saugos išmokos mokamos ūkininkams, savanoriškai prisiėmusiems agrarinės aplinko-
saugos įsipareigojimus. Paprastai šie įsipareigojimai prisiimami penkerių – septynerių 
metų laikotarpiui. Išmokos mokamos kasmet ir jos padengia dėl prisiimtų įsipareigojimų 
atsirandančias papildomas išlaidas bei prarastas pajamas.

Agrarinės aplinkosaugos specialieji tikslai:
	paviršinių ir gruntinių vandenų bei dirvožemio kokybės gerinimas;
	kraštovaizdžio, bioįvairovės ir pusiau natūralių pievų buveinių išsaugojimas;
	žemės ūkio veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
Agrarinės aplinkosaugos priemonę sudaro tokios programos:
1. Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų įrengimas pievoje bei
ariamoje žemėje ir apsauga nuo erozijos;
2. Kraštovaizdžio tvarkymo programa;
3. Ekologinio ūkininkavimo programa;
4. Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo pro-

grama;
5. Dirvožemio kalkinimo programa;
6. „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimo programa.

4.1. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka žemės ūkiui
Lietuvos aplinkos apsaugos strategijoje vienas iš nustatytų tikslų yra „mažinti van-

dens teršimą pramonės ir žemės ūkio gamybinių objektų nuotekomis“. Strategijoje prior-
itetas suteikiamas vandens kokybės apsaugai. Aplinkos apsaugos strategijoje sakoma, kad 
kartu su miestų nuotekų valymu būtinai reikia įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama 
sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš pasklidosios taršos šaltinių, pertvarky-
ti finansavimo mechanizmus vandens sektoriuje įdiegiant „teršėjas (naudotojas) moka“ 
principą. Vienas iš gamtinio kraštovaizdžio degradavimo sustabdymo prioritetų – orien-
tuoti žemės ūkį į ekologiškai subalansuotą ūkį. 

Aplinkos apsaugos strategijoje žemės ūkio sektoriui nustatyti šie prioritetai:
	gerinti žemėvaldą ir žemėnaudą, saugoti dirvožemio derlingumą;
	derinti intensyvią žemdirbystę su ekstensyvia;
	skatinti ekologiškai švarių žemės ūkio produktų gamybą;
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	diegti tausojančiąją ir bioorganinę žemdirbystę pirmiausia karstiniame regione;
	peržiūrėti kai kurių žemės ūkio objektų, esančių ekologiškai pažeidžiamose viet-

ose, tolesnio naudojimo galimybes;
	užtikrinti augalų apsaugos priemonių, trąšų bei kitų cheminių medžiagų saugų 

vartojimą.
Biologinės įvairovės išsaugojimo strategijoje taip pat yra nustatyti bendri agrarinės 

aplinkos ekosistemų apsaugos principai. Šioje strategijoje yra pabrėžiama, kad norint 
išlaikyti didelę biologinę įvairovę reikia:

	kuo plačiau taikyti specifines žemės ūkio nuostatas,
	formuoti įvairų biotopinėmis sąlygomis agrokraštovaizdį,
	taikyti ekonomines, organizacines ir teisines priemones,
	šviesti ir mokyti ūkininkus.
Biologinės įvairovės strategijoje sakoma, kad ūkininkavimas pagal biologinės 

įvairovės principus turi būti skatinamas ekonominėmis priemonėmis. Tam tikrose 
vietovėse, kurios yra nustatytos kaip ypač vertingos biologinės įvairovės požiūriu, gali 
būti ribojama ar draudžiama bet kokia žemės ūkio veikla. Apribojus ar uždraudus tokią 
veiklą, žemės naudotojams turėtų būti mokamos kompensacijos. 

Žemės ūkio veiklai taip pat įtakos turi ES direktyvos dėl laukinių paukščių ap-
saugos ir ES direktyvos dėl gamtinių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos 
įgyvendinimas. Šių direktyvų įgyvendinimo analizė yra atlikta projekto „Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos administracinių pajėgumų, strategijos, gamtos ap-
saugos sektoriaus įstatyminės teisinės bazės suderinimas su ES reikalavimais, ypač 
pabrėžiant ES paukščių (79/409/EEC) ir buveinių (92/43/EEC) direktyvose numatytų 
reikalavimų įgyvendinimą“ vykdymo metu. Nagrinėjant šias dvi direktyvas buvo kon-
statuota, kad žemės ūkio subjektai, plėtojantys savo veiklą paukščių ir buveinių apsau-
gai svarbiose teritorijose, turės įgyvendinti gamtotvarkos planus. Kadangi kol kas nėra 
nustatytų tikslių paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų, taip pat nėra parengtų 
siūlomoms saugomoms teritorijoms gamtotvarkos planų, šio projekto ataskaitoje 
nėra įvertinta, kiek kainuos žemės naudotojams įgyvendinti ES paukščių ir buveinių 
direktyvų reikalavimus.

Žemės ūkiui didžiausios įtakos turės ES direktyvos dėl vandens apsaugos nuo 
užteršimų nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų įgyvendinimas. 2000 m. yra atli-2000 m. yra atli-
kta detali šios direktyvos įgyvendinimo analizė ir įvertintos sąnaudos. Nitratų direktyvos 
reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje strategija parengta pagal Aplinkos apsaugos ir Lie-
tuvos žemės ūkio raidos strategijose aprašytus pagrindinius principus bei išnagrinėjus 
Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Nitratų direktyvos 
tikslas yra sumažinti azoto junginių nutekėjimą ir patektį į vandens telkinius iš žemės 
ūkio šaltinių. Direktyva apriboja trąšų panaudojimą iki 170 kg azoto hektarui. Pagal 
Nitratų direktyvos įgyvendinimo Lietuvoje strategiją, Lietuvoje, palyginti su 1991 m., 
cheminių azoto trąšų naudojimas yra labai sumažėjęs, taip pat beveik 47 proc. sumažėjęs 
gyvulių skaičius, todėl daugiausia dėmesio įgyvendinant Nitratų direktyvą Lietuvoje turi 
būti skiriama prevencinėms priemonėms, – būtų aiškiai apibrėžiami aplinkosaugos reika-
lavimai naujai besikuriantiems ar gamybos apimtis didinantiems ūkiams. 

Įgyvendinant Nitratų direktyvą Lietuvoje pagrindinių finansinių sąnaudų reikės:
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1. Kai kuriems „Pažangaus ūkininkavimo taisyklių ir patarimų“ reikalavimams 
įgyvendinti:
	rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį 50 proc. dirbamos žemės turi būti užsėta 

žiemojančiais augalais;
	gyvulių mėšlo ir srutų kiekis, įterptas į dirvą kiekvienais metais, ir gyvulių 

mėšlas, patenkantis į dirvą ganant gyvulius, neturi viršyti nustatyto kiekio hek-
tarui žemės ūkio naudmenų (170 kg N/ha);

	mėšlas ir srutos gali būti skleidžiami tik tais laikotarpiais, kai augalai gali pasi-
savinti maistines medžiagas; 

2. Ūkininkų mokymui;
3. Geros kokybės ir reikiamo dydžio mėšlidei ir srutų laikyklai įrengti ūkiuose (minima-

lus reikalavimas – kad tilptų 6 mėn. kauptas mėšlas ir srutos);
4. Siloso gamybos metu susidarančios sunkos nutekėjimui minimizuoti; 
5. Atitinkamai mėšlo ir srutų transportavimo ir paskleidimo įrangai įsigyti.
Preliminariais skaičiavimais įvertinta, kad mokymui ir mėšlo bei srutų laikymo tal-

poms įrengti žemės ūkyje prireiks maždaug 614 mln. Lt investicijų. Metinės šių investicijų 
sąnaudos sudarys 71 mln. Lt. Apskaičiuota, kad metinė nauda žemės ūkiui bus maždaug 
66 mln. Lt 1, todėl bendrosios metinės išlaidos žemės ūkiui sudarys 5 mln. Lt. Bendrosios 
Nitratų direktyvos įgyvendinimo Lietuvoje išlaidos pateikiamos 4.1 lentelėje. Kur buvo 
įmanoma, buvo įvertinti du scenarijai (modernus ir ne toks modernus).

Pagrindinis skirtumas tarp modernaus ir ne tokio modernaus scenarijaus – skirtingos 
išlaidos skysto mėšlo talpyklos įrengimo bei mėšlo skleidimo įrangos vienetui. 

4. 1 lentelė.  Bendrosios įvertintos Nitratų direktyvos įgyvendinimo išlaidos mln. Lt

Priemonės

Investicijos Metinės investicijos
Eksploa-
tavimo 
išlaidos

Metinės išlaidos

modernus 
scenarijus

ne toks 
moder-
nus

modernus 
scenarijus

ne toks 
modernus

modernus 
scenarijus

ne toks 
mod-
ernus

Mokymas 24 24 2,2 2,2 0 2,2 2,2
Mėšlidės 1100 590 126 69 0 126 69
Mėšlo ir srutų 
skleistuvai 585 143 69 17 46 105 63
Iš viso 1709 757 197 88 46 233 134
Iš viso be 
skleistuvų 1124 614 128 71 0 128 71

Šaltinis: Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje strategija.

Finansinę naudą ūkininkams teiks padidėję derliai, kadangi pradėjus geriau tvarkyti 
mėšlą – įrengus tinkamas mėšlides bei srutų talpyklas, skleidžiant mėšlą efektyvesni-
ais skleistuvais bei atitinkamais laikotarpiais – pagerės augalų aprūpinimas natūraliu 
azotu bei sumažės azoto junginių praradimas mėšlo laikymo bei skleidimo metu. 
Pagerėjus natūralaus azoto pasisavinimui, sumažės išlaidos mineralinėms trąšoms įsigyti. 
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Įgyvendinant „Pažangaus ūkininkavimo taisykles ir patarimus“ bus gaunama nauda dėl 
sumažėjusio azoto patekties į aplinką (pažangesnio mėšlo tvarkymo), padidėjusių derlių 
bei mažesnių sąnaudų mineralinėms trąšoms įsigyti. Naujų darbo vietų sukūrimą kaimo 
vietovių gyventojams bei pajamų padidėjimą taip pat reikėtų laikyti socialine nauda. 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Nitratų direktyvai įgyvendinti (neskaitant 
stebėsenos išlaidų) reikės tarp 757 mln. ir 1,7 mlrd. litų. Skaičiuojant šias sąnaudas taip pat 
įtrauktos ir modernių ar ne tokių modernių mėšlo skleistuvų įsigijimo sąnaudos. Galima 
teigti, kad mėšlo skleistuvai nėra būtini įgyvendinant Nitratų direktyvą, tuomet, atmetus 
išlaidas skleistuvams, investicijų poreikis būtų tarp 600 mln. ir 1,1 mlrd. Lt. 
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5. APLINKOS TARŠA

Tai neišvengiamas civilizacijos palydovas, tačiau civilizuota visuomenė turi sugebėti 
išsaugoti nusistovėjusią pusiausvyrą gamtoje, o ją sutrikdžiusi – atkurti.

Aplinkos teršimu laikomas nepalankus mūsų aplinkos pakeitimas, ištisai ar iš dalies 
sukeliamas žmogaus veiklos per energijos srautų, radioaktyvumo lygio, cheminės ar fizinės 
sudėties bei organizmų gausumo pakitimą ar poveikį. Šie pakitimai gali žmogų veikti tiesi-
ogiai ar per vandenį, žemės ūkio produktus, kitus biologinius objektus, jo fizinius daiktus 
bei valdas, arba per jo galimybes ilsėtis bei suvokti gamtą.

Teršalais gali būti biologinių organizmų medžiagų apykaitos šalutiniai produk-
tai, žmogaus veiklos šalutiniai produktai, t.y. įvairios gamybinės atliekos, medžiagos, 
išsiskiriančios vykstant technologiniams procesams, žmogaus pagaminti, naudoti ir išmesti 
daiktų likučiai. Teršalais tampa įvairūs sintetiniai cheminiai junginiai, žmogaus tiesi-
ogiai ar netiesiogiai paskleisti aplinkoje. Vis aktualesnė ir pavojingesnė tampa radiacinė, 
akustinė tarša, šiluminė vandens tarša, pagaliau ir žmogaus sąmonės tarša. Aplinkos taršos 
problema atsiranda, kai sutrinka energijos ir medžiagų apytaka tarp biotinės ir abiotinės 
aplinkos, kai kenksmingų medžiagų sklaidos lygis viršija aplinkos pajėgumą jas absorbuo-
ti, sunaudoti ir padaryti jas nekenksmingas. Esant nedideliam oro, vandens ar dirvožemio 
užterštumui, daugeliu atvejų gamta ir pati sugeba su tuo susidoroti išsklaidydama, miner-
alizuodama ir pan. Tik natūralioje ekosistemoje biologinė gamyba yra uždara, beatliekė. 
Medžiagos dalyvauja biogeocheminiuose cikluose, iš kurių susideda bendras ekosferos 
medžiagų apytakos ciklas. Medžiagų, perėjusių šį ciklą, nuotėkis – 1-2%. 

5.1. Taršos šaltinių klasifikavimas
Technologinių procesų pobūdį, teršalų susidarymo šaltinius, kiekius, sudėtį, 

struktūrą, pavojingumo laipsnį ir kt. galima įvertinti remiantis taršos šaltinių klasifikacija. 
Aplinkos taršą galima klasifikuoti keliais požiūriais. Pagal kilmę – skirstoma į natūralią 
ir antropogeninę. Pagal teršalų būseną – kietuosius, skystuosius ir dujinius teršalus. Pagal 
atsiradimo šaltinį – biologinės ir gamybinės kilmės teršalus. Teršalai gali būti daugiau ar 
mažiau toksiški (gr. toxikon – nuodai).

Natūrali aplinkos tarša lydi visus Žemės vystymosi periodus. Ji gali būti organinės 
ir neorganinės prigimties. Natūralios kilmės organiniai teršalai ilgainiui yra suskaido-
mi gamtoje egzistuojančių mikroorganizmų, fermentų. Neorganinių teršalų atsiranda 
išmetamose ugnikalnių dujose, kurių sudėtyje yra vandenilio sulfido, vandenilio chlorido, 
anglies monoksido ir kitų dujų. Natūraliai taršai reikia priskirti gaisrų metu susidariusias 
medžiagas, iš vandenyno išgaravusias druskas, žiedadulkes. Azoto oksidų ore natūraliai 
atsiranda dėl atmosferoje vykstančių elektros išlydžių, ultravioletinės spinduliuotės.

Antropogeninė tarša susidaro dėl žmogaus veiklos. �ia reikia įvertinti kiekybinį bei lai-�ia reikia įvertinti kiekybinį bei lai-
ko faktorius. Kiekybiniu požiūriu antropogeninė oro tarša yra žymiai mažesnė nei natūrali.

Tik antropogeninė oro tarša sieros dioksidu, dažniausiai sklindančiu deginant iškastinį 
kurą šiluminėse jėgainėse ir kitur, yra didesnė už natūralią.

Labai skiriasi natūralios ir antropogeninės taršos sklidimo greitis. Natūralūs kitimai, 
lyginant su žmogaus gyvenimo trukme, yra labai lėti, ir visa gyvybė žemėje suspėja prie jų 
genetiškai prisitaikyti, o žmogaus veiklos pasekmės pasireiškia labai greitai.
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Kietieji teršalai daugiausiai susidaro statybinių medžiagų pramonėje (Akmenės ce-
mento gamykla, Kėdainių chemijo gamykla ,,Lifosa”, sąvartynai.

5.1 lentelė. Kai kurios natūralios ir antropogeninės kilmės dujos išmetamos į orą mln.tonų per metus 
(F. Korte, 1987)

Išmetamos dujos Natūralios kilmės Antropogeninės kilmės
CO2 600000 22000
CO 3800 500
Angliavandeniliai 2600 90
CH4 1600 110
NH3 1200 7
NO, NO2 700 53
N2O 145 4
SO2 20 150

Skystieji teršalai – tai nutekamieji pramonės, žemės ūkio ir buities vandenys.
Didžiąją dalį dujinių teršalų sudaro vidaus degimo variklių išmetamos dujos, azo-

to pramonė išskiria į orą azoto oksidų, amoniako, sieros dioksidą – šiluminė energetika. 
Dujinių teršalų išskiria ir žemės ūkis (apie tai vėliau).

Gamybinės atliekos gali būti kelių rūšių. Vienas jų sudaro gamtoje randami cheminiai 
elementai ar jų junginiai, kurie, nors ir gali sutrikdyti nusistovėjusią medžiagų apykaitą, 
bet ilgainiui gali ir vėl į ją įsijungti. Kitą grupę sudaro į aplinką patenkančios naujai sukur-
tos, natūralioje gamtoje neegzistuojančios medžiagos, kurioms skaidyti nėra natūralių 
fermentų bei mikroorganizmų. Jos gali ilgai aplinkoje nesuirti.

Biologinės atliekos aplinkoje dažniausiai yra suardomos mikroorganizmų, minerali-
zuojasi ir gamtoje vėl įsijungia į biogeocheminį apytakos ciklą.

                                               

5.1 pav. Pesticidų kaupimasis mitybos grandinėje
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Šiluminė energetika, statybinių medžiagų bei metalurgijos pramonė labiausiai teršia 
atmosferą, o žemės ūkis, maisto, chemijos, tekstilės pramonė – vandenį. Gamtoje teršalai 
migruoja ir kaupiasi. Daug teršalų iš atmosferos patenka į gamtinius vandenis, dirvožemį. 
Upių vandenyje esantys teršalai nuplukdomi į jūrą. Teršalai gamtoje yra linkę kauptis tam 
tikrose vietose. Gyvūnų organizmuose daugiausia teršalų susikaupia kepenyse, inkstuose, 
o netirpstantys vandenyje teršalai kaupiasi riebaliniuose audiniuose.

Toksinėmis vadinamos medžiagos, kurios gali pakenkti žmogaus ir gyvūnų sveika-
tai, aplinkai ir sukelti ūmaus ar lėtinio poveikio pasekmes. Toksinės medžiagos perduoda-
mos mitybos grandinėse (5.1 pav.). 

Mitybos grandinėje, kylant į aukštesnį mitybos lygmenį, teršalų koncentracija didėja: 
sausumos organizmuose apie 10 kartų, jūros organizmuose – 3–5 kartus. Labiausiai 
teršalai pavojingi mitybos grandinės gale esantiems organizmams. Siekiant iki minimumo 
sumažinti galimą kenksmingą teršalų poveikį, jų koncentracijos normuojamos leistinaisi-
ais dydžiais.

5.2. Žemės ūkio skleidžiama tarša
Žemės ūkis yra vienas iš svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso 

pasaulio kaimo vietovių pajamų šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35% žemės rutulio 
sausumos ploto (11% ariamoji žemė, 24% ganyklos), ir ja užsiima apie 50% dirbančių 
žmonių. Žemės ūkio veiklos objektai yra gyvi organizmai – augalai ir gyvūnai, kurių 
produktyvumas priklauso nuo palankaus klimato, dirvožemio derlingumo bei drėgmės. 
Žemės ūkis gali daug prisidėti prie aplinkos tausojimo saugant ir gausinant biologinę 
įvairovę ir tradicinius kraštovaizdžius, bet žemės ūkio veikla gali būti ir kenksminga 
aplinkai, jei ji blogina dirvos, vandens ir oro kokybę, niokoja augalų ir gyvūnų gyvenamąją 
aplinką, mažina rūšių skaičių.

Žemės ūkio tarša atsiranda, kai aplinkoje gausiai paskleidžiami žemės ūkio chemi-
kalai – mineralinės trąšos, sintetiniai pesticidai, užterštas nuotekų dumblas. Dirvožemyje 
susikaupę fosfatai, kalio junginiai, nitratai, pesticidų likučiai išsiplauna į paviršinius ir 
požeminius vandenis. Į gamtinius vandenis patenka žemės ūkio gamybinių procesų atli-
ekos – gyvulininkystės fermų, siloso nuotekos, taip pat nuotekos, susidarę mėsos ir pieno 
perdirbimo įmonėse. Teršalas yra medžiaga arba atliekos, kuri dėl žmogaus veiklos 
pakliūva į aplinką ir gali sukelti nepageidaujamą poveikį.

Žemės ūkio taršą sukelia medžiagos, kurios:
	sąmoningai paskleidžiamos aplinkoje – žemės ūkio cheminės medžiagos (pestici-

dai, trąšos), nuotekų dumblas ir kt.;
	yra žemės ūkio gamybinių procesų atliekos (siloso arba fermų nuotėkos);
	atsiranda suaktyvėjus gamtiniams procesams (azoto oksidai ariamosiose žemėse). 

Kitos pakliūvančios į aplinką medžiagos gali būti kenksmingos, jei jos:
	sudaro didelius kiekius;
	pasirodo ,,netinkamoje vietoje netinkamu laiku”;
	pavirsta kenksmingais antriniais teršalais (dėl cheminių procesų aplinkoje arba 

kokiame nors organizme).
Norint gerai suvokti taršos problemas, kylančias dėl žemės ūkio veiklos, būtina turėti 

žinių apie įvairių teršalų prigimtį ir būdą, kuriuo jie veikia aplinką. Taip pat reikia atsakyti 
į tris klausimus:
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	kokios yra esminės žemės ūkio taršos priežastys;
	kokį poveikį aplinkai daro žemės ūkio tarša;
	kokių priemonių reikia imtis žemės ūkio taršai reguliuoti?

5.2.1. Žemės ūkio taršos priežastys
Taršos problema atsiranda, kai kenksmingų medžiagų skaidos lygis viršija aplinkos 

pajėgumą jas absorbuoti. Tokiai situacijai žemės ūkyje paaiškinti yra kelios priežastys, 
pagrįstos įvairių veiksnių tarpusavio sąveika:

•	 vyraujantys aplinkos veiksniai – meteorologinės sąlygos, vietovės reljefas ir 
dirvožemis (tekantys vandenys yra labai jautrūs vietinei žemės ūkio veiklai, ypač 
kai patręšus mineralinėmis trąšomis ar mėšlu pradeda lyti ir t.t.);

•	 technologinių priemonių ir ūkininkavimo metodų pokyčiai (perėjus nuo subalan-
suotos sėjomaininės žemdirbystės prie monokultūrų auginimo, labai sustiprėjo 
nitratų išplovimas);

•	 neefektyvus kai kurių ūkininkavimo metodų ir technologinių priemonių, ypač  
žemės ūkio cheminių medžiagų naudojimas (neefektyvus pesticidų naudojimas ar 
saugojimas);

•	 politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės priežastys, pasireiškiančios per 
vyriausybių politiką, vartotojų prioritetus rinkoje ir per kitus žemės ūkio produkci-
jos gamybos sistemos veikėjus (smulkiuosius verslininkus , vartotojai ieško pigių, 
geros išvaizdos, kokybiškų maisto produktų).

Žemės ūkio taršos galimybės pakenkti aplinkai yra gana didelės. Ji galima nuo 
tiesioginės aplinkos ūkyje iki maisto produktų pardavimo vartotojams vietos ir nuo vietinių 
požeminių vandenų iki stratosferos. Žemės ūkio taršos poveikį aplinkai galima suskirstyti 
į šias sritis:

•	 gamtinių išteklių kokybė, ypač cheminės dirvos, vandens ir oro savybės;
•	 žemės, vandenų ir jūrų ekosistemų sudėtis ir funkcionavimas, įskaitant biologinės  

įvairovės ir biotopo kokybės reikalavimus;
•	 žmonių sveikata ir su aplinka susijusi gerovė, įskaitant riziką pakenkti žmonių 

sveikatai, naudojant pesticidus, bei gyventojų nepatogumus dėl intensyvios 
gyvulininkystės kvapų.

Problemos, susijusios su žemės ūkio tarša:
•	 požeminių ir paviršinių vandenų tarša pesticidais, nitratais, fosfatais, 

organinėmisatliekomis, dėl kurių suardomos gėlų vandenų ir jūrų ekosistemos, at-
siranda pavojus žmonių sveikatai;

•	 agroekosistemos suardymas dėl pesticidų naudojimo, įskaitant florą ir fauną 
pasėliuose, bei pusiau natūralius biotopus žemės ūkio ir gretimuose plotuose;

•	 galimi pakenkimai ūkininkams ir darbininkams, dirbant su pesticidais;
•	 galimi pakenkimai vartotojams, vartojant užterštus pesticidais ir nitratais maisto 

produktus;
•	 Dirvos ir žemės ūkio augalų tarša sunkiaisiais metalais ir kenksmingomis 

medžiagomis, naudojant gyvulininkystės atliekas bei nuotekų dumblą;
•	 Atmosferos tarša amoniaku, metanu ir azoto oksidais, kurie turi didelę įtaką for-

muotis rūgštiems lietums, globaliniam atšilimui ir ozono sluoksnio nykimui.
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Vertinant žemės ūkio taršos žalą, svarbu turėti tinkamas priemones jai įvertinti. Žemės 
ūkio taršos poveikio tyrimą apsunkina:

1. Taršos kompleksiškumas (pesticidai gali paveikti laukinę gamtą labai įvairiai: 
tiesiogiai – insekticidai ir herbicidai paskleidžiami ant žemės ūkio augalų; ne-
tiesiogiai – užteršiami mitybos šaltiniai arba kai suardomi biotopai ir sunaikinami 
maisto ištekliai).

2. Žalos bei pakenkimų pasirodymo įvairavimas erdvėje ir laike. Žemės ūkio tarša 
gali būti lokalioji ir pasklidoji. Lokalioji tarša atsiranda dėl blogo ūkininkavimo. 
Lokaliems taršos šaltiniams priskiriami aiškūs, lengvai nustatomi taršos atve-
jai, kai nuotekos iš fermų, iš skysto mėšlo ar siloso saugyklų, tarša iš pesticidų 
sandėlių, netinkamas trąšų sandėliavimas. Lokalios taršos poveikis būna greitas ir 
kai kuriais atvejais labai pavojingas, tačiau tokia tarša greitai ir sėkmingai gali būti 
likviduota. Pasklidoji tarša pasireiškia, kai dideliuose žemės ūkio naudmenų plo-
tuose gausiai paskleidžiamos mineralinės trąšos bei pesticidai, užterštas nuotekų 
dumblas. Pasklidosios taršos poveikis pastovesnis, ne iš karto pastebimas, sunkiau 
kontroliuojamas ir nelengvai likviduojamas. Yra du toksiškumo tipai, susiję su 
cheminių teršalų poveikiu:
•	 ūmus toksiškumas, kurio poveikis pasireiškia iš karto;
•	 lėtinis toksiškumas, kurio poveikis išryškėja tik po ilgalaikio poveikio.

3. Sunkumai išaiškinti taršos pasekmes įvairiais tyrimo lygiais. Yra du būdai nei-
giamoms žemės ūkio cheminių medžiagų naudojimo pasekmėms žmonių svei-
katai įvertinti: mikrolygio – bandymai su laboratoriniais gyvūnais, mikroorga-
nizmais ir ląstelėmis rodo labai tikslius rezultatus apie letalias dozes arba LD50 
rodiklį, t.y. toksiška dozė, kuri iš karto sukelia 50% organizmų, kurių bandy-
mai buvo atliekami laboratorijoje, mirtį) ir apie kancerogeniškumą (sugebėjimą 
sukelti vėžį), mutagenezę (genetinės medžiagos pažeidimus) bei teratogenezę 
(apsigimimus); makrolygio – žmonių epidemiologiniai tyrimai, siekiant nus-
tatyti ryšius tarp stebimų pasekmių žmonių sveikatai ir teršalų kiekio ore, van-
denyje ar maiste. 

5.2.2. Vandens tarša žemės ūkyje
Paviršinius ir požeminius vandenis teršia pramonės įmonių bei buitinės nuotekos, 

didžiulį pavojų kelia vandens telkinių užteršimas nafta ir jos produktais, kenksmingų 
cheminių medžiagų gali patekti su lietumi, ištirpusiu sniegu bei ledu. Tačiau nemaža da-
lis teršalų į gamtinius vandenis patenka iš žemės ūkio, kuris yra vienas iš pagrindinių 
veiksnių, nulemiančių gruntinio vandens kokybę Lietuvoje. Gruntinio vandens kokybę 
nusako nitratų koncentracija vandenyje.

Siekiant išsaugoti gerą vandens kokybę, pagrindinis dėmesys skiriamas vandens eu-
trofikacijos procesus sukeliančioms priežastims, taip pat apsaugai nuo pesticidų, patvarių 
organinių teršalų, sunkiųjų metalų patekimo į vandenį. Šių problemų sprendimas numa-
tytas pagrindinėse ES direktyvose vandens srityje. Vandens kokybei keliamuose reikala-
vimuose atsižvelgiama į jo naudojimo paskirtį: geriamasis vanduo, tinkamas žuvininkystei, 
maudykloms ir kt. 
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5.2.2.1. Organinės kilmės vandens tarša žemės ūkyje

Biocheminį deguonies sunaudojimą lemiančios organinės medžiagos žemės ūkyje 
patenka iš gyvulininkystės fermų, siloso saugyklų, su pašarų atliekomis, pienu bei 
buitinėmis nuotekomis.Siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos iš gyvulininkystės objektų, 
gyvulių tankis ūkyje neturėtų būti didesnis kaip 1,7 sąlyginio gyvulio vienam ha žemės 
naudmenų (sąlyginis gyvulių vienetas (SG) – 1 melžiama karvė arba 3 telyčios, arba 5 
veršeliai, arba 2 mėsiniai galvijai, arba 3 veislinės kiaulės su paršeliais, arba 8 penimos 
kiaulės, arba 150 vištų dedeklių, arba 2500 broilerių, arba 2 arkliai, arba 9 avys).

Vandeniui esant nedaug užterštam organinėmis medžiagomis, jis gali apsivalyti 
pats. Tai priklauso nuo vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos, temperatūros ir 
kitų sąlygų. Apsivalymo procesas paspartėja didelio nuolydžio, su slenksčiais, rėvomis, 
užtvankomis upėse, kuriose vanduo aktyviai maišosi su oru. Lėtai tekančios upės, ežerai 
apsivalo lėčiau. Vandenį aktyviai valo jame gyvenantys organizmai, vandenyje ir jo 
telkinių pakrantėse augantys augalai. Esant vandenyje pakankamai deguonies koncen-
tracijai suaktyvėja aerobinių mikroorganizmų, mintančių organinėmis medžiagomis, veik-
la, ir natūralios kilmės organinės medžiagos greitai suardomos. Esant deguonies trūkumui, 
pradeda vystytis anaerobinės bakterijos, kurioms ardant organines medžiagas susidaro 
junginiai, didinantys aplinkos taršą, ypač toksiški yra azoto ir sieros junginiai su van-
deniliu. Jei vanduo labai užterštas gyvulių šlapimu ar srutomis, jame susidaro nemažai 
karbamido, kuris, veikiant bakterijoms, virsta amoniaku ir teršia orą. Vandenyje ištirpęs 
amoniakas labai pavojingas visiems gyviesiems organizmams.

Žymiai sunkiau ir lėčiau ỹra sintetiniai organiniai junginiai, jiems suardyti reikia jau 
kitokių sąlygų. Labai pavojinga naftos ir jos produktų patektis į vandenį. Žemės ūkyje 
naftos produktai gali patekti į aplinką netvarkingai eksploatuojant transportą, nevietoje 
plaunant automašinas bei kitus žemės ūkio padargus. Gamtoje naftą ardo mikroorganiz-
mai, tačiau šis procesas vyksta labai lėtai. Tam dabar gaminami specialūs preparatai, kurie, 
išberti į nafta užterštą vandens telkinį, spartina jos suardymą.

Sunkiai ardomi į gamtinius vandenis patekę organiniai pesticidai. Sintetines organines 
medžiagas vandenyje lengvai pasisavina vandens gyviai ir kaupia riebaliniuose audini-
uose. Tad žuvų riebalų sudėties tyrimo duomenys parodo vandens užterštumą sintetinėmis 
organinėmis medžiagomis.

Nuo XX a. vidurio atsirado didelė grupė sintetinių organinių medžiagų, kurios sukėlė 
papildomų vandens taršos problemų. Šios medžiagos naudojamos kaip plovikliai ne tik 
pramonėje, buityje, bet ir žemės ūkyje, pavyzdžiui, plaunant pienui skirtus indus. Šios 
medžiagos yra toksiškos, ypač kenkia žuvims. Šiuo metu galioja reikalavimai naudoti 
tik biologiškai greit suskaidomus ploviklius, todėl jų laikantis mažėja pavojus apnuo-
dyti žuvis ir susidaryti putoms. Nesuskaidytiems plovikliams prasiskverbus į dirvožemį, 
taip pat gali būti suaktyvintos toksinės medžiagos, ir tuomet iškyla gruntinių vandenų 
užteršimo pavojus.

5.2.2.2. Neorganinės kilmės vandens tarša žemės ūkyje
Neorganiniai junginiai į gamtinius vandenis patenka iš dirvožemio išsiplaunant 

neorganinėms trąšoms bei dirvožemio organinių medžiagų mineralizacijos produktams, 
su atmosferos krituliais, taip pat mineralizuojantis patekusioms į vandenį organinės kilmės 
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nuotekoms. Tai azoto junginiai (nitratai, nitritai, amonio junginiai) ir dalis fosfatų. Kita 
dalis fosfatų patenka su plovikliais. Žemės ūkyje didžiausią pavojų kelia tirpūs azoto bei 
fosforo junginiai. Gerai drenuojamame dirvožemyje vyrauja NO3‾ jonų pavidalo azotas, 
jie yra labai judrūs ir, skirtingai nei NH4

+ jonai, dirvožemio dalelių nesorbuojami, todėl 
nitratai lengvai patenka į dirvožemio vandenis ir išsiplauna.

Natūraliuose, švariuose vandens telkiniuose visų mineralinių elementų (C,O,S ir kitų), 
reikalingų gyvų organizmų veiklai, yra pakankamai, išskyrus fosforą ir azotą. Pastarųjų 
trūkumas dažnai būna tas veiksnys, kuris riboja pirminės produkcijos didėjimą vandens 
ekosistemose. Buitiniai ir maisto pramonės nutekamieji vandenys, srutos ir nuplautos nuo 
laukų trąšos atneša į upes ir ežerus daug organinių atliekų ir augalams reikalingų mineralinių 
medžiagų. Organinėms atliekoms skaidantis, fosforo, azoto ir kitų elementų kiekis dar la-
biau didėja. Išnykus ribojančiam veiksniui – azoto ir fosforo trūkumui – pradeda vešliai 
augti greitai besidauginantys dumbliai ir aukštesnieji augalai. Žolėdžiai nebepajėgia suvar-
toti visos pirminės produkcijos, ir organinės medžiagos perteklius nusėda į dugną (5.2 
pav.). Vandens telkinys ima sparčiai želti, jo pakrantės dumblėja (sukcesija). Toks telkinio 
maisto medžiagų padidėjimas vadinamas eutrofikacija. Eutrofikaciją patiria daugelis mūsų 
krašto upių ir ežerų. Bloga ekologinė situacija Kuršių mariose, į kurias Nemunu teršalai 
teka beveik iš visos Lietuvos. Vasarą, kai nusistovi palanki temperatūra ir pakanka Saulės 
radiacijos, užterštuose vandenyse prasideda staigus žaliųjų dumblių ir melsvabakterių 
dauginimasis, vadinamas vandens žydėjimu.

Vandens žydėjimas yra pagrindinis eutrofikacijos požymis, kurio pasekmės labai ne-
malonios. Pirma, keičiasi vandens telkinio estetinis vaizdas – vanduo darosi panašus į 
dvokiančią, žalią „sriubą“, dugno akmenys apauga siūliniais dumbliais, ir telkinys nebe-
tinka poilsiui. 

Antra, toks vanduo tinka vartoti buityje tik specialiai paruoštas. Trečia, vėjo ir bangų 
priplakta prie kranto dumblių bei kitų augalų masė pradeda pūti, ir išsiskiria sieros van-
denilis. Dar viena blogybė ta, kad vandens paviršiuje susidaręs tankus dumblių sluoks-
nis sulaiko Saulės spindulius, ir jie nebepasiekia apatiniame vandens sluoksnyje esančių 
milijardų dumblių organinio dumblo, kuriuo minta bakterijios. Kadangi jos kvėpuoja van-
denyje ištirpusiu deguonimi ir, turėdamos pakankamai maisto, sparčiai dauginasi, prie-
dugnio sluoksnyje ima stigti deguonies kitiems organizmams. Pirmiausia pradeda dusti ir 
žūsta gilumoje gyvenančios žuvys.

Pastaruosius dešimtmečius daugelio Europos regionų upėse, ežeruose ir požeminiuose 
vandenyse nuolat didėja nitratų koncentracija. Geriamajame vandenyje padidėjusi nitratų 
koncentracija kenkia žmonių sveikatai. Požeminių, paviršinių bei jūrų vandenų tarša ni-
tratais daugelyje šalių tampa viena iš pagrindinių aplinkosaugos problemų. Išplaunamų iš 
dirvožemio nitratų kiekį lemia daug veiksnių. Pagrindinis – žemės ūkio intensyvinimas ir 
specializavimas. Didelis pavojus kyla gausiai naudojant neorganines azoto trąšas. Lietu-
voje amonio azoto koncentracija mažėja, tačiau nitratų azoto koncentracija upių vandenyje 
išlieka gana pastovi (Aplinkos būklė, 2005).

Taršos nitratais rizika atsiranda tada, kai greta požeminio ar paviršinio vandens tel-
kinio vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla. Nemažai iš dirvožemio išplaunamų nitratų 
susidaro ne tik iš neorganinių nitratinių trąšų, nitrifikuojantis amonio trąšoms, bet ir min-
eralizuojantis organinėms trąšoms bei humusui. 
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Nitratų išsiplauna daugiausia, kai vandens į dirvožemį su krituliais patenka daugiau 
negu jo išgaruoja, tuomet dirvožemyje vyksta intensyvus vandens judėjimas. Vasarą, kai 
kritulių išgaruoja daugiau negu iškrenta, nitratų išplaunama mažiau. Rudens lietų metu 
išplaunami beveik visi nitratai.

                                  
                               

5.2 pav. Eutrofikacijos proceso schema

Žemės ūkio veiklos dėl taršos nitratais kontrolė turi skatinti tokį ūkininkavimą, kuris 
sumažintų nitratų patektį į gamtinius vandenis. Europos Sąjungoje 1991 m. priimta Nitratų 
direktyva (/676/EEC), kurioje, siekiant apsaugoti vandens telkinius nuo taršos nitratais, nu-
rodoma parengti „Gero ūkininkavimo taisykles“. Lietuvoje 2000 m. parengti „Pažangaus 
ūkininkavimo taisyklės ir patarimai“. Juose numatyta:

•	 laikotarpis, kai negalima naudoti azoto trąšų,
•	 trąšų paskleidimo ypatumai stačiuose šlaituose, vandeniui nelaidžiose, užliejamose 

dirvose bei esant sniegui ir įšalui,
•	 trąšų naudojimo ribojimas šalia vandens telkinių,
•	 mėšlo bei srutų saugyklų talpa bei konstrukcija,
•	 cheminių trąšų bei mėšlo paskleidimo taisyklės.
Patekę į paviršinius vandenis, fosforo junginiai taip pat sukelia eutrofikaciją. Fosfa-

tai patenka ne vien su neorganinėmis trąšomis, bet ir su plovikliais bei mineralizuojantis 
organinėms liekanoms. Jau 10 mg fosfatų 1 m3 vandens sukelia spartų planktono augimą.
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Pavojingi vandens teršalai yra sunkieji metalai, patenkantys iš įvairių pramonės 
įmonių bei buitinių atliekų. Globali problema yra vandens telkinių rūgštėjimas, susijęs su 
iškastinio kuro, kurio sudėtyje yra sieros, deginimu bei transporto srautų didėjimu.

5.2.2.3. Azoto junginių apytaka dirvožemyje
Azoto ciklas yra vienas iš svarbiausių maistinių medžiagų ciklų sausumos ekosiste-

mose. Nors atmosferoje yra didelis azoto kiekis, tačiau dauguma organizmų nesugeba jo 
panaudoti. Augalai gali pasisavinti tik vandenyje ištirpusį azotą, daugiausia nitratą. Nitratai 
viena iš tirpiausių vandenyje azoto formų. Jie silpniausiai susijungia su dirvos dalelėmis, 
todėl azotas yra lengvai gabenamas hidrologinio ciklo metu.

Azotas – judri maisto medžiaga, todėl prieinamo azoto kiekis dirvožemyje, kuris 
reikalingas žemės ūkio augalams, priklauso nuo:

•	 patekimo į dirvožemį;
•	 judėjimo dirvožemyje;
•	 pašalinimo iš dirvožemio.
Tai apima daugelį fizikinių, biologinių bei cheminių procesų, sukeliančių apytaką 

gamtoje. Azoto junginiai į dirvožemį patenka su krituliais, trąšomis bei vykstant bi-
ologiniams azoto fiksacijos procesams. Azoto apytakos dirvožemyje metu vyksta 
įvairūs biologinės bei cheminės transformacijos procesai, kurie sąlygoja tiek azoto 
prieinamumą augalams, tiek jo išplovimą į aplinkines ekosistemas (5.3 pav.) (Rosswall 
ir kt., 1990). 

Azoto junginių transformacija filtracijos procese gali vykti pagal nitrifikacijos schemą 
oksidacinėje aplinkoje arba amonizacijos redukcinėje aplinkoje. Konkrečiose gamtinėse 
sąlygose šie procesai yra labai sudėtingi, nulemti daugybės veiksnių, kuriuos dažnai sunku 
„įsprausti" į teorines schemas. Pastarosiose amoniako nitrifikacijos procesai bendruoju 
atveju aprašomi taip (Diliūnas ir kt., 2002): 

. (2)

Pirmojoje nitrifikacijos fazėje amonis oksiduojamas (daugiausia dėl mikroorganizmų 
veiklos) iki nitritų, antrojoje – iki nitratų:

4 2 2 23 / 2 2NH O NO H H O+ − ++ = + +  (3)

2 22 2 3NO O NO− −+ = . (4)

Gamtoje žinomi keli nitratų redukcijos būdai. Didelė mikroorganizmų grupė reduku-
oja nitratus iki amonio, žymiai mažesnė mikroorganizmų grupė geba redukuoti nitratus iki 
dujinio azoto (N2) ir azoto oksido (N2O). Denitrifikacija aprašoma kaip laiptuotas procesas 
su keturiais fermentiniais kompleksais (Diliūnas ir kt., 2002):
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3 2 2 2NO NO NO N O N− −→ → → . (5)

Dažnai šis procesas išreiškiamas bendrąja schema:

, (6)

čia C – anglis.

Mikroorganizmai, lemiantys azoto junginių transformacijų kryptį ir kinetiką, vegetu-
oja tam tikromis aplinkos sąlygomis. Iš esmės azoto junginių transformacijos yra gana 
jautrūs procesai termodinaminės aplinkos pakitimams. Skirtingų azoto junginių koncen-
tracijos ryškiai stratifikuojasi vertikaliame pjūvyje.

Ko gero, lemiama reikšmė nitrifikacijos procesuose turėtų priklausyti deguonies kon-
centracijai, tačiau tai nėra tiksliai nustatyta. Deguonis, patekęs į vandeningąjį sluoksnį, 
greitai suvartojamas nitrifikacijos procesams, todėl pastarųjų aktyvumas priklauso, ma-
tyti, nuo sluoksnio maitinimo deguonimi hidrodinaminių sąlygų: aeracijos zonos storio, 
litologijos, gruntinio vandens lygio kitimo amplitudės ir kt. (Diliūnas ir kt., 2002).

                  
5.3 pav. Azoto ciklas dirvožemyje

Augalai azotą iš dirvožemio ima beveik vien tik šaknimis. Azotą jie gali imti amo-
nio katijono 4NH +  ir nitratinio anijono NO3

−  formos. Anijonų NO3
−  būna dirvožemio 

tirpale, o katijonų 4NH +  – dirvožemio absorbuoti. Daugiausia amonio sorbuoja optima-
laus drėgnumo dirvožemis, o mažiausiai – perdžiūvęs. Sorbuotas amonis mažai judrus 
ir neišsiplauna.

Patręšus amonio salietra, dirvožemis sorbuoja amonį, o nitratai lieka dirvožemio tir-
pale. Organines medžiagas iš amoniakinio azoto augalai sintetina greičiau negu iš nitra-
tinio. Iš nitratų augalai sintetinti baltymų ir amino rūgščių negali, todėl juos pirma turi 
redukuoti į amoniakinį azotą. Kad organinės medžiagose sukauptas azotas pasidarytų au-
galams prieinamas, jos turi mineralizuotis.
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Azotinių organinių medžiagų skaidymas iki amoniako (NH3) vadinamas amonifi-
kacija. Amonifikacija vyksta tiek aerobinėmis, tiek anaerobinėmis sąlygomis. Amoniako 
oksidavimas iki nitratų vadinamas nitrifikacija. Dirvožemyje pakankant oro, esant kapil-
iarinei drėgmei 60–70% ir pH 6,2–8,2, nitrifikacija vyksta intensyviai, ir amoniakinis azo-
tas greitai virsta nitratais.

Kadangi nitratai judrūs ir dirvožemio nesorbuojami, todėl gali išsiplauti. Nitratų 
išplovai sumažinti siūloma modifikuoti biologinius procesus dirvožemyje ir sumažinti 
nitrifikaciją, tam panaudojant daug anglies turinčias medžiagas (šiaudus, popieriaus 
pramonės atliekas).

Tokių medžiagų įterpimas leido įmobilizuoti į dirvožemį 4,8–7,2 kg N t-1 C esant 5o  C. 
Be nitratų išplovimo iš dirvožemio, azoto kiekis dirvožemyje gali sumažėti dėl denitrifi-
kacijos – nitratinio azoto redukcijos į dujinį azotą (NO, N2O, N2), galintį išgaruoti. Nitratų 
redukavimas iki laisvojo atmosferos azoto vadinamas denitrifikacija. Denitrifikacija vyk-
sta anaerobinėmis sąlygomis. Tokios sąlygos susidaro, kai dirvožemis būna užmirkęs arba 
supuolęs, arba jame būna labai daug organinių medžiagų. N2O dujų patektis į atmosferą 
yra žalinga, nes skatina „šiltnamio“ efektą ir veikia ozono sluoksnį (Lundin, 2000). De-
nitrifikacijos proceso metu nitratai paverčiami azoto oksidais ir molekuliniu azotu. Jie 
dujų pavidalo išgaruoja iš dirvožemio, ir būna nemažai azoto nuostolių. Dujinio azoto N2 
grįžimas į orą nėra neigiamas aplinkai reiškinys. Denitrifikacija ir nitrifikacija glaudžiai 
susijusios. Yra dar vienas reiškinys, dirvožemyje sumažinantis augalams prieinamo azoto 
kiekį. Patręšus mineralinėmis azoto trąšomis, dalis azoto pereina į dirvožemio organin-
ius junginius, o jo kiekis priklauso nuo trąšų formos. 10–20% azoto iš nitratinių trąšų ir 
30–40% – iš amonio trąšų virsta organiniais azoto junginiais. Azoto virtimą organinėmis 
medžiagomis dirvožemyje skatina mažai jo turinčios organinės medžiagos: šiaudai, 
ražienos, šiaudingas mėšlas. Biologiškai surištasis azotas neišsiplauna ir neišgaruoja. 
Azotą iš atmosferos ima gumbelinės bakterijos, gyvenančios ant ankštinių augalų šaknų. 
Dobilai gali sukaupti 150–160 kg/ha atmosferos azoto (Claesson ir Steineck, 1996). Au-
galams dirvožemyje azoto, susidariusio skaidantis humusui ir mikroorganizmų fiksuoto iš 
oro, nepakanka, – dirvožemius būtinai reikia tręšti tiek mėšlu, tiek mineralinėmis trąšomis. 
Augalai iš trąšų vidutiniškai sunaudoja tik apie 60% azoto (Mineev, 1988).

Pagal Powlson (1993), daugumos dirvožemių viršutinio 0–50 cm sluoksnio organinėje 
medžiagoje yra nuo 6000 iki 8000 kg/ha organinio azoto. Iš atmosferos azotas į dirvožemį 
patenka (iki 50 kg 1 ha) azoto oksidų ir amoniako pavidalo. Panašus kiekis azoto (apie 10–
50 kg/ha) denitrifikacijos proceso metu grąžinamas į atmosferą. Kai kurios bakterijų rūšys 
gali redukuoti atmosferos azotą iki amoniako (NH3), todėl ariamosiose žemėse auginant 
ankštines kultūras: žirnius, pupas, raudonuosius ir baltuosius dobilus, juose susikaupia daug 
baltyminės medžiagos, dėl to didėja (iki 100–250 kg/ha) organinio azoto kiekis, o dėl miner-
alizacijos (apie 80 kg/ha) jis pasidaro prieinamas žemės ūkio augalams. Su derliumi išnešama 
apie 200 kg/ha azoto (Powlson, 1993). Lyginant su ankštinių augalų naudojimu, kurie yra 
azoto šaltinis, mineralinės trąšos tiesiogiai papildo dirvožemio mineralinio azoto kiekį NO3

−  
jonais, todėl labai greitai padaugėja augalams prieinamo azoto, o esant palankiam drėgmės 
režimui dirvožemyje, nesunaudoti augalų nitratai gali judėti link požeminių vandenų. 

Trąšų azoto imobilizacija rišliuose gruntuose didesnė negu lengvos granuliometrinės 
sudėties dirvožemiuose. Dujinio azoto nuostoliai dėl denitrifikacijos yra didesni, palyginus 
su nuostoliais dėl išplovimo. Tyrimais nustatyta, kad priesmėlio dirvožemyje 5,8 % azoto 
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išplauta ir 94,2 % išgaravo. Lengvo priemolio dirvožemyje 1,0 % išplauta ir 99,0 % azoto 
išlėkė į orą. Trąšų azotas, panaudotas optimaliomis normomis ir optimaliais terminais, 
netgi šlapiais metais, išsiplauna žemiau 80–100 cm ne daugiau kaip 4%. Patręšus prieš 
žiemkenčių sėją arba anksti pavasarį, už 0–82 cm ribos išsiplauna 10–40% patekusio su 
trąšomis azoto. Dujinio azoto nuostoliai sudaro 19–53% nuo patekusio azoto su trąšomis 
dujų pavidalo N2 ir N2O (Snakin, 1989). 

Apytiksliai skaičiuojant kiekvienas papildomas mineralinio azoto kilogramas pa-
didina javų derlių 20 kg, tačiau tai galioja tik iki tam tikros ribos (Redman ir kt., 2001). 
Kai pasiekiamas optimalus azoto kiekis, augimas nebesikeičia, papildomas azotas nep-
anaudojamas, tuomet vėl yra galimybė nitratams nutekėti gilyn. Augalų nesunaudoto ir 
išplaunamo azoto kiekis vidutiniškai gali siekti 20–100 kg/ha (Powlson, 1993; Redman 
ir kt., 2001). Kad galėtų naudoti organinį azotą augalai, jis turi būti mineralizuotas. Min-
eralizacijos procesas sunkiai prognozuojamas, todėl prieinamas augalams jo kiekis gali 
nesutapti su žemės ūkio augalų poreikiu. Tai padidina nitratų išplovimo galimybę, naudo-
jant mėšlą ir srutas.

Nors NO3
−  neišplaunamas iš dirvožemio, bet jis gali (NH3 būvio) garuoti. Amoniako 

daugiausia išgaruoja iš gyvulininkystės fermų, skylant šlapalui, esančiam gyvulių šlapime 
bei išmatose. Jo garavimą skatina aukšta dirvožemio temperatūra ir maža jo drėgmė. NO3

−

, esant palankioms sąlygoms, išsiplauna į gruntinius vandenis ir sukelia jų taršą. 
Žinant maisto medžiagų judėjimo dėsningumus žemės ūkio augalų šaknų vystymosi 

sluoksnyje, galima juos tikslingai panaudoti, taip sumažinant išplovimą iš to sluoksnio, 
kartu sumažinti požeminio vandens teršimą nitratais bei jų nutekėjimą per drenažo tinklą 
į paviršinius vandenis.

Judėdamas dirvožemyje, vanduo perneša chemines medžiagas. Pernešamos 
medžiagos transformuojasi tirpale ir tuo metu dirvožemio dalelių absorbuojamos. Ūkinės 
priemonės – žemių sausinimas, drėkinimas, kultūrinimas, kalkinimas, tręšimas – keičia 
cheminių medžiagų migracijos sąlygas.

Norint kuo tiksliau nustatyti optimalias tręšimo normas, reikia gerai apskaičiuoti 
maisto medžiagų išteklius dirvožemyje, jų sunaudojimą derliui gauti, taip pat ištirti, kiek 
jų į dirvą patenka su krituliais ir kiek nuostolių susidaro per ištisą metų ciklą. Visi šie 
duomenys įvertinami maisto medžiagų balanso metodu. Azoto balansą galima išreikšti 
lygtimi (5. 4 pav.):

A + K + N + L + Š + O = D + I + P + M + F  (7)

čia   A – azotas, patenkantis į dirvą su trąšomis; 
K – azotas, patenkantis į dirvą su krituliais; 
N – derliaus nuostoliai; 
L – azotas iš augalų liekanų; 
Š – azotas iš augalų šaknų; 
O – azotas, išsiskiriantis mineralizuojantis dirvos organiniams junginiams; 
D – azotas, išvežamas kartu su derliumi; 
I – azoto garavimas; 
P –azoto išplovimas su paviršiniu nuotėkiu;  
F – azoto fiksacija dirvoje; 
M – azoto nuotėkis iš augalų šaknų zonos.
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5. 4 pav. Azoto ciklas

Su azoto balansu glaudžiai susiję šio elemento pokyčiai dirvožemyje, tačiau azotas 
dirvožemyje yra labai judrus – pereina iš vienų formų į kitas, šio elemento kiekis labai 
priklauso nuo dirvožemio reakcijos, drėgmės ir kitų veiksnių. Todėl pagal augalų suna-
udoto azoto kiekį ne visada pavyksta nustatyti jo sąryšį su azoto atsargomis dirvožemyje 
(Vaišvila ir kt., 2002).

5.2.3. Taršos nitratais keliamos problemos
Kaip minėta anksčiau, nemažai NO3‾ išsiplauna į gruntinius vandenis. Tai sukelia 

vandens taršą nitratais. Labiausiai rūpestį kelia du dalykai:
•	 geriamojo vandens kokybė;
•	 paviršinių vandens telkinių eutrofikacija.
Dėl šių priežasčių buvo priimta 1980 m. ES geriamojo vandens direktyva, kuri regu-

liuoja geriamojo vandens kokybę bei 1991 m. Nitratų direktyva, kuri apriboja žemės ūkio 
veiklą jautriose teritorijose. Nustatyta didžiausia leistinoji koncentracija siekia 50 mg 
nitratų 1 litre geriamojo vandens, o rekomenduojama koncentracija – 25 mg 1 litre geri-
mojo vandens.

Dideli nitratų kiekiai geriamajame vandenyje gali būti žalingi žmonėms, nes, nors 
patys nitratai sąlyginai nėra toksiški ir greitai pasišalina iš organizmo, tačiau jie burnoje 
bei žarnyne gali redukuotis iki toksiško nitrito. 

Dideli nitratų kiekiai geriamajame vandenyje gali būti žalingi žmonėms, nes, nors 
patys nitratai sąlyginai nėra toksiški ir greitai pasišalina iš organizmo, tačiau jie gali 
redukuotis iki toksiško nitrito. Pagrindinės ligos, kurias gali sukelti nitratai, esantys geri-
amajame vandenyje, yra kūdikių metamoglinemija. Antra problema – paviršinių vandens 
telkinių eutrofikacija, kai dėl pasikeitusio maisto medžiagų kiekio kinta dumblių rūšinė 
sudėtis, skaidantis augalams sunaudojama daug deguonies, todėl gali pritrūkti deguonies 
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žuvims. Kai kurie dumbliai gamina toksinus, kurie gali būti pavojingi ir žmonėms (Red-
man ir kt., 2001).

5.2.3.1.Taršos nitratais priežastys
Kitaip negu su pesticidais, kontroliuojant taršą nitratais, neužtenka tik optimizuoti 

ar sumažinti žemės ūkio chemikalų naudojimą. Žinoma, gausus azotinių trąšų naudoji-
mas sukelia taršą nitratais, tačiau aiškaus, tiesioginio ryšio tarp naudojamų azotinių trąšų 
kiekio ir nitratų išsiplovimo atvejų nėra. Nitratų išsiplovimą nulemia daug veiksnių, todėl 
tai pasunkina taršos nitratais kontrolę. Tačiau visuotinai pripažįstama, kad pagrindinis 
veiksnys, lemiantis vandens ekosistemų taršą nitratais, yra žemės ūkio specializacija ir 
intensifikacija. Specializuoti ūkiai sukelia didesnę taršą nitratais, nes:

a) pakeitus ūkininkavimo metodus, daugiau perteklinio azoto išsiplauna iš 
agroekosistemų į vandens ekosistemas;

b) azoto perteklius kaupiasi ūkyje.
Taršos nitratais rizika konkrečioje vietovėje priklauso nuo dirvožemyje esančio dide-

lio nitratų kiekio, vietinių vandenų jautrumo taršai bei meteorologinių sąlygų. 
Nitratų perteklius dirvožemyje gali būti dėl:
a) nitratų pertekliaus dirvožemyje (t.y. nitratų patenka daugiau negu sunaudoja 
augalai);
b) tam tikrų aplinkos veiksnių, skatinančių azoto mineralizaciją.
Ar padidėjęs nitratų kiekis dirvožemyje pateks į vandenis ir užterš juos, priklauso nuo:
a) dirvožemio viršutinių sluoksnių jautrumo paviršinių vandenų nuotėkiui (t.y. 

vietinių meteorologinių, topografinių bei dirvožemio sąlygų);
b) dirvožemio viršutinių sluoksnių jautrumo nitratų išsiplovimui profiliu žemyn, 

žemiau šaknų zonos (t.y. dirvožemio struktūros ir kritulių kiekio, sausinimo siste-
mos buvimo);

c) lokalių požeminių bei paviršinių vandenų jautrumo pasklidajai taršai nitratais, ku-
rie pateko žemiau šaknų sistemos (t.y. hidrologinių, geologinių bei topografinių 
sąlygų, vandens baseino dydžio).

Nitratų daugiausia išplaunama, kada dirvožemyje vyksta intensyvus vandens 
judėjimas.

Vasarą paprastai išgaruoja daugiau negu iškrenta kritulių, todėl nitratų paprastai 
išplaunama mažai. Tačiau nitratai gali išsiplauti, kai azotinių trąšų panaudojimas sutampa 
su intensyviu lietumi. Sausą vasarą žemės ūkio augalai sunaudoja mažai azoto, todėl nitra-
tai kaupiasi dirvožemyje, kuris gali išsiplauti rudenį bei žiemą. Kai dirvožemyje yra pak-
ankamai drėgmės, rudens lietų metu paprastai išplaunamas visas NO3‾, likęs panaudojus 
trąšas ar susidaręs mineralizacijos metu. Pavasarį panaudotos trąšos išplaunamos, jei jų 
panaudojimas sutampa su intensyviu lietumi ir greitai nesunaudoja augalai.

Intensyvi žemdirbystės sistema pati savaime didina nitratų išsiplovimą, nes:
a) būna laikotarpiai be augmenijos, kada nitratai labai išsiplauna;
b) reguliarus žemės dirbimas skatina azoto mineralizaciją, todėl gali padidėti nitratų
išsiplovimas;
c) nuolatinis azotinių trąšų naudojimas padidina azoto mineralizaciją dirvožemyje, 

todėl padidėja organinės kilmės nitratų, kurie gali būti išplaunami;
d) nitratai gali išsiplauti dėl per didelio azotinių trąšų panaudojimo netinkamu metu.
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6. VEIKSNIAI, SĄLYGOJANTYS VANDENŲ KOKYBĘ

Iš esmės bet kokia žmogaus veikla sąlygoja aplinką, ir žemės ūkis nėra išimtis. 
Akivaizdu, kad modernėjantis žemės ūkis pastebimai veikia aplinką. Dėmesys buvo at-
kreiptas į maisto medžiagų pertekliaus poveikį paviršiniam, gruntiniam ir iš dalies jūrų 
vandeniui. Padidėjusios maisto medžiagų koncentracijos buvo nustatytos Šiaurės jūros 
pakrančių vandenyse. Buvo nustatyta, kad azotas ir fosforas, pasklidęs iš žemės ūkio, 
atitinkamai sudaro 50% ir 25% bendros antropogeninių biogeninių medžiagų apkrovos 
paveiktose Šiaurės jūros zonose. Dėl Lietuvos žemės ūkio veiklos Baltijos jūrą pasiekia 
47 tūkst. t azoto ir 1,4 tūkst. t fosforo, tai sudaro atitinkamai 20 ir 35% viso šių elementų 
kiekio, patenkančio į upes.

Pagrindinės cheminės medžiagos, nuo kurių priklauso eutrofikacijos intensyvu-
mas, yra azoto ir fosforo junginiai. UNESCO duomenimis, vandens telkinių eutrofikacija 
prasideda tuomet, kai fosforo koncentracija pasiekia 15 milijoninių dalių, o azoto – 0,3 
milijoninės dalies. Biologiškai švarūs vandenys fosforo turi tik šimtąsias, tūkstantąsias 
milijono dalis (Pauliukevičius, 1986). Tarša nitratais sukelia vidaus bei jūrų vandenų 
eutrofikaciją, dėl to labai išvešėja vandens augalai ir suardoma ekologinė pusiausvyra (Di-
rective 91/676/EEC, 1991).

Ekologiniu požiūriu didžiausią pavojų kelia azotas. Pagrindinis veiksnys, lemian-
tis vandens ekosistemų taršą nitratais, yra žemės ūkio specializacija ir intensifikacija bei 
specializuotų augalininkystės ar gyvulininkystės ūkių daugėjimas. Specializuoti ūkiai suke-
lia didesnę taršą nitratais, nes pakeitus ūkininkavimo metodus, daugiau azoto išsiplauna iš 
agroekosistemų į vandens ekosistemas, azoto perteklius kaupiasi ūkyje.

Azoto apytakos analizė agrarinėse ekosistemose rodo, kad pagrindiniai uždaviniai 
yra pagerinti azotinių trąšų poreikio prognozavimą, sumažinti šio elemento nuostolius, 
padidinti augalų dirvožemio ir trąšų azoto sunaudojimo koeficientą, teisingai suder-
inti techninį ir biologiškai surištąjį azotą ir padidinti azoto, grįžtančio iš augalų liekanų 
į gamtinę apytaką, kiekį. Apie galimybę pagerinti azotinių trąšų panaudojimą rodo 6.1 
lentelėje pateikti duomenys. Augalų azoto sunaudojimo koeficiento padidinimas ir jo 
nuostolių sumažinimas susiję, t.y. kuo daugiau azoto panaudojama derliui gauti, tuo 
mažiau jo patenka į aplinką.

6.1 lentelė. Mineralinių trąšų azoto pasiskirstymas (vidutiniškai Europoje)

Nuostoliai Dalis %
Vidutiniškai Svyravimo ribos

Sunaudoja augalai
Išsiplauna
Pereina į dirvožemio 
organinę medžiagą 
ir vėliau min-
eralizuojasi
Dujų pavidalo n 
uostoliai (NH3)
Denitrifikacija

60
5

15
5
15

25-70
0-60

0-40
0-50
0-40
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Azoto nuostoliai iš žemės ūkio laukų sąlygoja tiek vandens, tiek oro kokybę. Verti-
nant vandens kokybę, pagrindinis rodiklis yra nitratų koncentracija gruntiniame vand-
enyje ir bendroji azoto koncentracija paviršiniame vandenyje (Steen, 1990). 

Eutrofikacijos procesų intensyvumas Lietuvos ežeruose per paskutiniuosius 40 metų 
įvertintas pagal 55 ežerų, reguliariai tirtų nuo 1952-1954 metų, pavyzdį. Ypač intensyvi 
antropogeninė eutrofikacija daugumoje Lietuvos ežerų prasidėjo aštunto dešimtmečio pir-
moje pusėje. Ją sąlygojo labai padidėjęs mineralinių trąšų (N ir P) naudojimas, padidėję 
sausinamosios melioracijos plotai, didelis atmosferos užterštumas ir jos poveikis aplinkai. 
Intensyviausiai buvo eutrofizuojami ežerai, kurių didelę dalį baseinų sudarė agrolandšaftai. 
Tirtuose antropogeninės eutrofikacijos labai paveiktuose ežeruose per 1950-1990 m. 
laikotarpį N ir P koncentracijos padidėjo iki 5–10 kartų. 

Su krituliais iškrentantis maisto medžiagų kiekis labai įvairus, nes priklauso nuo 
daugelio veiksnių. Kritulių tyrimai parodė, kad ant žemės paviršiaus iškrenta silpnos min-
eralizacijos krituliai, turintys nedaug pagrindinių biogeninių elementų, išskyrus sulfatus, o 
nitratų koncentracija yra palyginti nedidelė (vidutiniškai 2,8 mg/l) (Tyla, 1992). Su krituli-
ais į dirvožemį per metus patenka nuo 15,2 iki 30,4 kg/ha azoto ir nuo 0,35 iki 1,63 kg/ha 
fosforo. Švedijos mokslininkų duomenimis vidutiniškai per metus iškrenta 16 kg/ha azoto, 
su mineralinėmis trąšomis patenka 79 kg N ha-1. Didžiausias azoto (nuo 3 iki 69 kg/ha per 
metus) ir fosforo (nuo 1 iki 40 kg/ ha per metus) kiekis patenka su trąšomis. Agrariniuose 
landšaftuose su sėkla patenka iki 1,5 kg/ha azoto ir iki 1,6 kg/ha fosforo.

Kontroliuojant taršą nitratais neužtenka tik optimizuoti ar sumažinti agrochemikalų 
naudojimą. Gausus azotinių trąšų naudojimas sukelia taršą nitratais, tačiau koreliacija tarp 
taršos nitratais padidėjimo ir padidėjusio trąšų naudojimo nenustato tiesioginio ryšio.

Biogeninių medžiagų nuoplovą bei išplovą sąlygoja meteorologinė situacija, ypač 
sausų ir drėgnų metų kaita: sausais metais azotas kaupiasi dirvoje, o drėgnais – nuoplova 
padidėja. Natūriniais tyrimais bei modeliuojant nustatyta, kad iš plotų, kur nenaudojamos 
trąšos, vidutiniškai per metus nuo hektaro nuteka 5 kg/ha azoto, t.y. apie pusę to kiekio, kurį 
gauna mūsų laukai iš oro su krituliais (10 kg/ha). Nuo žemės ūkyje naudojamų ir tręšiamų 
laukų azoto nuostoliai paviršiniame, ypač drenažo vandenyje, didesni. Mokslininkų at-
likti tyrimai byloja, kad gruntinio vandens cheminė sudėtis per pastaruosius 20–30 metų 
keitėsi. Jos kaitą lėmė ūkinė veikla. Gruntinio vandens cheminė sudėtis ir jos kaita dėl 
ūkinės veiklos svarbi trimis požiūriais:

1) Lietuvos upės drenuoja gruntinį vandenį, kuris vasaros sausrų ir žiemos įšalo metu 
sudaro pagrindinę upės nuotėkio dalį bei lemia upės vandens cheminę sudėtį;

2) Lietuvoje gruntinį vandenį daugelis vienkiemių, gyvenviečių bei miestų pakraščių 
gyventojų (apie 1 mln.) vartoja gėrimui, buičiai, gyvulių girdymui;

3) gruntinis vanduo, vertikaliai srūvantis pro labai mažai laidžius sluoksnius, patenka į 
spūdinius vandeningus sluoksnius ir turi įtakos jų vandens, kurį vartoja visų Lietu-
vos miestų gyventojai, cheminei sudėčiai.

Gruntiniai vandenys, užimdami tarpinę padėtį tarp paviršinių ir tarpsluoksninių, 
padeda sulaikyti ir transformuoti teršiančias medžiagas, kartu apsaugodami nuo užteršimo 
artezinius ir paviršinius vandenis, skirtus buities ir gėrimo tikslams. Gruntinių vandenų 
hidrocheminių ir lygių režimų pokyčiai suteikia informaciją apie tos ekosistemos būsimas 
deformacijas, kurios komponentai jie yra. Vadinasi, gruntinis vanduo gali būti didelio jau-
trumo indikatoriumi, fiksuojančiu ekosistemos nuokrypio nuo pusiausvyros būklės pradžią, 
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todėl vandenų stebėsenos sistemoje gruntiniai vandenys yra laikomi vienais iš prioritetinių 
objektų. Kokybiniai gruntinių vandenų pakitimai, arba jų užteršimo laipsnis, sąlygojamas 
jų pažeidžiamumu. Skiriami du pažeidžiamumo tipai: bendrasis, sąlygojamas gamtinių 
faktorių, ir specialusis pažeidžiamumas pagal santykį su tam tikru teršėju.

Mokslininkai priklausomai nuo pasirinktų uždavinių nagrinėja faktorius, turinčius 
skirtingą reikšmę nustatant potencialų gruntinių vandenų užterštumą: viršutinio dirvožemio 
sluoksnio, aeracijos zonos gruntų ir vandeningojo sluoksnio filtracines savybes, gylį iki 
gruntinio vandens lygio, reljefą ir kt. Vieni iš šių faktorių nagrinėjami, kiti – ignoruojami. 
Daugelis tyrėjų teigia, kad beslėgimių vandeningų sluoksnių pagrindiniai faktoriai, lemian-
tys gruntinių vandenų pažeidžiamumą, yra gylis iki gruntinio vandens lygio, aeracijos zo-
nos laidumas, infiltracinis maitinimas, vandens apykaitos laikas ir kiti, kad labiau svarbūs 
yra sorbcija, teršalų prasisunkimo iki gruntinio vandens lygio trukmė ir praskiedimas. 

Dauguma Lietuvos svarbiausių vandeningų sluoksnių, kuriuos gali pasiekti teršalai, 
yra kvartero amžiaus nuogulose. Lietuvai buvo pritaikyta keturių lygių klasifikacija, 
pagrįsta tik viršutinių kvartero nuogulų laidumu, kuris gruntinio vandens pažeidžiamumo 
žemėlapiuose atspindi teršalų prasiskverbimo iki gruntinio vandens galimybes (6.2 lentelė) 
(Leonavičiūtė, 1997). 

6.2 lentelė. Kvartero nuogulų klasifikacija (Leonavičiūtė, 1997)

Grupės Nuogulų laidumas Nuogulos

A ypatingai laidžios žvyras, smėlis ir žvyras, tarp jų eolinis ir aliuvinis smėlis

B labai laidžios smėlis (išskyrus nurodytą aukščiau)

C vidutiniško laidumo aleuritas, durpės ir morena (išskyrus dugninę moreną)

D mažo laidumo dugninė morena ir limnoglacialinis molis

Pagal tai, kokią įtaką teršalų migracijai turi dirvožemio sluoksnis, buvo sudaryta 
teršalų išplovimo potencialo koncepcija (TIP). TIP yra matmuo, parodantis galimą teršalų 
skverbimosi lengvumą gilyn per dirvožemio profilį, atsižvelgiant į tas dirvožemio savybes, 
dėl kurių teršalai gali atsiskiesti ar būti absorbuojami dirvožemio dalelių.

Gruntinio vandens cheminei sudėčiai net nedideliuose plotuose būdinga itin didelė 
įvairovė, pagrindinė šio reiškinio priežastis – dvigubas infiltracijos mechanizmas. Jo esmę 
sudaro aeracijos zonos uolienų poromis vykstanti lėta drėgmės ir teršalų migracija, kurios 
vidutinis greitis yra apie 1 m per metus ir kurios metu vyksta intensyvi teršalų transfor-
macija bei degradacija ir infiltracijos greitkelių egzistavimas aeracijos zonoje, kuriais tarša 
į gruntinio vandens horizontą 0,6–0,8 m per parą greičiu patenka praktiškai nepakitusi. 

Vandens, kartu ir nitratų iš aeracijos zonos į gruntinį vandenį judėjimas yra sąlygojamas 
tiek vandeningojo sluoksnio gylio, tiek ir jį sudarančio grunto charakteristikų. Dažnai po 
daugelio metų vanduo iš žemės ūkio laukų pasiekia požeminio vandens šaltinius. Tai gali 
užtrukti nuo 10 iki 80 metų. 
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Analizuojant teršalų prasiskverbimo galimybes iki gruntinio vandens buvo tiriama 
grunto fizikinių savybių įtaka nitratų išplovimui. Cheminių medžiagų adsorbciniu barjeru 
gali būti dirvožemis, turintis daug humuso, molio ir koloidinių dalelių. Praktiškai jis su-
laiko visus elementus, esančius tirpale.

Gruntinio vandens cheminė sudėtis, kartu ir jo kokybė labiausiai priklauso nuo 
gruntų, kuriuose jis yra susikaupęs. Atmosferos kritulių infiltracija yra vienintelis būdas į 
vandeningą sluoksnį patekti įvairioms medžiagoms. 

Molingos dalelės linkusios sorbuoti organinę medžiagą savo paviršiuje, todėl dalis 
jos eliminuojama dar aeracijos zonoje. Į gruntinį vandenį patekus organinei medžiagai, 
turinčiai azoto, prasideda nitrifikacijos procesas, nes paprastai mineralinių dirvožemių 
vanduo visada turi ištirpusio deguonies (nuo 5 iki 10 mg/l), ir šis procesas nenutrūksta, jei 
ištirpusio deguonies koncentracija sumažėja iki 0,3 mg/l. 

Tačiau jei deguonies nėra, tai nitrifikacija sumažėja iki minimumo, tada prasideda 
denitrifikacijos procesas. Kadangi denitrifikacija vyksta anaerobinėmis arba iš dalies 
anaerobinėmis sąlygomis, manoma, kad šis procesas vyksta blogai aeruotame dirvožemyje, 
taip pat dirvožemiuose, turinčiuose daug organinių medžiagų, kurioms suskaidyti sunau-
dojama daug deguonies. Dėl šių priežasčių gruntiniame vandenyje sumažėja nitratų. Dalis 
mineralinių trąšų patenka į gruntinius vandenis, dėl to pablogėja kastinių šulinių vanduo. 
Trečdalyje Lietuvos teritorijos nitratų kiekis gruntiniuose vandenyse didesnis už leistinąjį 
sanitarinėse normose. 2003 m. teritoriniams visuomenės sveikatos centrams ištyrus 4339 
šulinių vandens bandinius, 37% bandinių nustatyti neleistini nitratų bei nitritų kiekiai.

Net ir giliau slūgsantis gruntinis vanduo mažai apsaugotas nuo taršos. Nitratų kie-
kis vandenyje tiesiogiai priklauso nuo vandens stulpo aukščio šachtiniame šulinyje: kuo 
daugiau vandens šulinyje, tuo mažesnė nitratų koncentracija. Kad ir kaip giliai vanden-
ingame sluoksnyje yra šulinys, nitratų problema išlieka. Pavyzdžiui, atliekant tyrimus 
nustatyta, kad net 3 m aukščio vandens storymėje nitratų koncentracija viršijo 50 mg/l. 
Tyrimai, rodantys ūkininkavimo intensyvumo įtaką gruntinio vandens kokybei, vykdyti 
Kėdainių rajone. �ia Lietuvos Žemdirbystės instituto dirbamuose laukuose vyksta inten-
syvi ūkinė veikla, ir dar intensyviau ūkininkaujama privačių sodybinių sklypų plotuose. 
Technogeninę apkrovą šiose skirtingo ūkininkavimo vietose sudaro tiek organinės, tiek 
mineralinės trąšos. Tačiau perskaičiavus visas trąšas į azotą, paaiškėja, kad instituto lau-
kuose technogeninė apkrova sudaro apie 200 kg N/ha, o ūkininkų sklypuose – per 400 kg 
N/ha, tai akivaizdžiai rodo ir požeminio vandens sudėtis. Dirbamuose laukuose nitratų 
koncentracija neviršija didžiausių leistinų jų koncentracijų (DLK), o privačių sodybinių 
sklypų plotuose ji siekia 3-6 DLK (Kadūnas, 1992). Galima daryti išvadą, kad ypač inten-
syvus ūkininkavimas mažo ploto sodybiniuose sklypuose daro žalą gamtai, nes teršiamas 
požeminis vanduo, o su požeminiu srautu teršiančios medžiagos patenka ir į paviršinius 
vandens šaltinius.

Kintant pasėlių struktūrai ne visi jos pokyčiai mažina maisto medžiagų išsiplovimą, 
pvz., ganyklų arimas jį netgi didina. Suarus 20 metų senumo velėną, labai suintensyvėjo 
jos irimo procesai, kurie sąlygojo greitą mineralinio azoto atpalaidavimą ir išsiplovimą 
drenažu. Vidutiniškai tais metais iš suartų plotų išsiplovė 60 kg/ha N NO− −

3 .
Kadangi sovietiniais laikais trąšos buvo beriamos į dirvą nesaikingai, mažai kreipi-

ant dėmesio į jų poveikį aplinkai, o šiuo metu santykinai mažai naudojamos, tikėtina, kad 
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aplinkos apkrova pastaraisiais metais yra daug mažesnė. Tačiau pastebėta, kad palikus dir-
vas dirvonuoti, jų neprižiūrint bent kelerius metus, iš šių plotų išplaunama gerokai daugiau 
maisto medžiagų. 

Požeminio vandens valstybiniame stebėsenos tinkle stebima skirtingomis litologinėmis 
ir regioninės antropogeninės apkrovos sąlygomis besiformuojančio gruntinio vandens 
kokybė. Nitratų, kurių koncentracijos natūraliomis sąlygomis yra labai mažos, kiekio 
padidėjimas susijęs su žemėnaudos intensyvumu. Pagal stebėsenos duomenis, gruntiniame 
vandenyje vyrauja mažesnė nei 1 mg/l koncentracija. Didžiausia leistinoji koncentracija 
(50 mg/l) 2005 m. buvo viršyta 11 gręžinių iš 86 (Aplinkos būklė, 2006). Nitratų kiekis 
buvo didžiausias intensyvios žemdirbystės plotuose, nors daugelyje gręžinių dėl žemės 
ūkio intensyvumo (trąšų naudojimo) sumažėjimo nitratų koncentracija stabilizavosi, kai 
kuriuose jų augimo tendencija išlieka. 

1993-2006 m. laikotarpiu Lietuvos upių vandenyje mažėjo organinių medžiagų, ben-
drojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos. Analogiškos šių medžiagų koncentracijos 
kitimo tendencijos pastebimos ir kitose ES šalyse. Šiuo laikotarpiu pastebima ryškesnė 
amonio azoto koncentracijos mažėjimo tendencija, tačiau nitratų koncentracijos upių van-
denyje išlieka stabilios. Matyt, šalies upių tarša nitratiniu azotu labiau priklauso nuo kitų 
faktorių negu nuo tręšimo lygio. Pagrindinė nitratinio azoto padidėjimo priežastis gali 
būti didelės organinio azoto atsargos dirvožemyje, žymūs žemės naudojimo sėjomainos, 
žemės dirbimo pereinamajame laikotarpyje nuo 1989 m. pokyčiai. Padidėjusį nitratinio 
azoto kiekį sąlygoja jo analizės metodų pasikeitimas, tendencingas nitratinio azoto taršos 
rodiklių sumažinimas sovietmečiu, didelė natūrali nitratinio azoto apkrova nagrinėjamose 
upėse, nitratų kiekio padidėjimas atmosferiniuose krituliuose, klimato pasikeitimai. 
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7. DRENAŽO SISTEMŲ OPTIMIZAVIMAS DERINANT 
APLINKOSAUGINIUS REIKALAVIMUS

Sausinant žemes drenažu aplinkosauginėms priemonėms buvo skiriama nepakanka-
mai dėmesio. Nebuvo ribojamas drenažo sistemų dydis ir rinktuvų ilgis. Didinant drenažo 
sistemas, sunaikinta daug pelkių, įslėnių, miškelių ir kitų ekosistemų. Didelėse drenažo 
sistemose beveik visas užterštas vanduo, pritekantis nuo kelių ir kitų teršimo vietų, per 
šulininius vandens nuleistuvus suteka į drenažo rinktuvus. Didelėse drenažo sistemose 
daugiau užteršto paviršinio vandens patenka į bendrą vamzdyną. Dėl to didėja išnešamų 
cheminių medžiagų kiekiai ir labai komplikuojamas ištekančių per drenažo žiotis teršalų 
sulaikymas. Vamzdžiais vanduo teka greitai ir savaime neapsivalo. Drenažo sistemose, 
kurių plotas 10-20 ha, į drenas suleidžiama 50–60% paviršinio vandens. Kita vandens 
dalis nuteka žemės paviršiumi į griovius bei šlaitus. Tekėdamas paviršinėmis vandentako-
mis, vanduo apsivalo savaime. Be to, kai per vienas žiotis išteka didelis vandens kiekis, 
sunku ir brangu įrengti jo sulaikymo priemones. Drenažo sistemų plotų ir rinktuvų ilgių 
optimizavimas yra svarbus todėl, kad, rekonstruojant arba remontuojant sugedusį drenažą, 
atsiranda galimybė nesunkiai pataisyti esminius trūkumus. Rekonstravimo ir remonto 
darbų didėja dėl drenažo amžiaus ir naujų smulkių ūkių reikalavimų. 

Ankstesniuose nurodymuose drenažui projektuoti visai nebuvo reikalavimo atskirti 
nuo bendros sistemos tuos rinktuvus, kurių baseinuose yra potencialių taršos šaltinių ir 
paviršinio vandens nuleistuvų. Prie drenuotuose plotuose ir jų aplinkoje pavojingų teršimo 
objektų priskiriami keliai, ūkiniai pastatai, trąšų bei cheminių medžiagų sandėliai, tech-
nikos kiemai, savartynai ir pan. Rekonstruojant arba remontuojant drenažą, rinktuvus, 
einančius per tokius objektus, reikėtų atskirti nuo bendros sistemos ir išleisti vandenį pro 
atskiras žiotis. Prie tokių sistemų žiočių būtina rengti vandens sulaikymo, filtravimo ar 
paskleidimo priemones. Todėl reikia siekti optimalių šių sistemų plotų (1-3 ha). Norint 
apvalyti drenažo vandenį svarbu, kad vandens kiekiai būtų nedideli, nes tada lengvai su-
laikomas ir apvalomas visas užterštas vanduo. 

Labai aktualus tampa drenuotų plotų eksploatavimas derinantis prie naujų 
ūkininkavimo sąlygų. Drenažo sistemų plotai nesutampa su smulkių ūkių ribomis. 

Optimizuojant ir derinant ūkinius ir gamtosaugos reikalavimus, išskirti tokie 
prieštaringi ūkiniai ir gamtosaugos reikalavimai (7.1 lentelė). Yra daug ir tokių požymių, 
kurie naudingi ir ūkiniam naudojimui, ir gamtosaugai. 

7.1 lentelė. Prieštaringi ūkiniai ir gamtosaugos reikalavimai drenuotame plote (Juozapaitis, 1996)

Ūkiniai reikalavimai Gamtosaugos reikalavimai
1. Paviršinis vanduo iš ploto turi 
būti nuleidžiamas greitai, nes 
didėja derliaus nuostoliai

1. Paviršinis vanduo turi nutekėti lėtai. Dėl greito 
nutekėjimo mažėja savaiminis apsivalymas

2. Drenuotuose plotuose turi būti mažiau 
griovių. Turima nuostolių dėl ploto sus-
kaldymo ir brangesnio eksploatavimo

2. Drenuotame plote turi būti daugiau griovių. Gaunama 
nauda dėl geresnio tekančio grioviais vandens apsivalymo

3. Drenuotame plote turi būti mažiau želdynų. 
Turima nuostolių dėl derliaus mažinimo

3. Drenuotame plote turi būti daugiau želdynų. 
Gaunama ekologinė nauda ir pajamų už medieną
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4. Norint gauti didesnį derlių, drenuo-
tus plotus reikia gausiau tręšti

4. Kad nebūtų teršiamas vanduo, drenuotų 
plotų nereikia gausiai tręšti

Nusistovėjusių tarpusavio ryšių išardymas visuomet žalingas. Dėl to reikia gerai juos 
pažinti, žinoti dėsnius, pagal kuriuos funkcionuoja ekosistemos, jų sąveiką su gyvenamąja 
aplinka bei antropogeninės veiklos joms daromą poveikį.

Išskiriamos trys poveikio aplinkai kategorijos: 
- aplinkos teršimas;
- natūralių resursų išeikvojimas;
- natūralių ekosistemų naikinimas.
Aplinkos teršimas priskiriamas prie mažiausių, sukeltų žmogaus intervencijos į 

natūralias ekosistemas, nuostolių kategorijos. Gerai parengus sausinimo projektus, povei-
kis aplinkai gali neviršyti leistinų ribų arba pasikeitimai ekosistemose gali būti palaikomi 
norimi. Išeikvojimas ar išeksploatavimas natūralių gamtinių resursų dažnai yra laipsniškas 
procesas, kuris iš pradžių gali neatrodyti pavojingas, tačiau vėliau gali turėti negrįžtamų 
pasekmių, – tai ir dirvožemio erozija, kai paviršinis vanduo nuneša derlingą dirvožemio 
sluoksnį, durpynų eksploatavimas ir kt.

Natūralių ekosistemų griovimas ar sunaikinimas yra šiurkščiausia poveikio aplinkai 
kategorija. Kai pokyčiai ekosistemose yra negrįžtami, ypatingas dėmesys turėtų būti skiria-
mas bet kuriai veiklai, kuri sukeltų tokias pasekmes. Pavyzdžiui, pelkių melioravimas nule-
mia negrįžtamą naujai nusausintų žemių nusėdimą ar durpinių dirvožemių mineralizaciją.

Drenažo vamzdžiai surenka ir nuleidžia į vandens telkinius užterštą vandenį iš inten-
syviai naudojamų žemės ūkio naudmenų. Kartu nuleidžiami ir iškritę atmosferos teršalai. 

Drenuoti laukai yra jautresni taršai, kurią sukelia žemės ūkio veikla, transportas 
ir atmosferos pernešami teršalai. Gamtinis vandens apsivalymas drenuotame plote yra 
pablogėjęs, nes drenažo vanduo į kanalus, upelius suteka greitai ir tekėdamas mažai 
apsivalo. Drenažo vamzdžiai surenka ir nuleidžia į vandens telkinius užterštą maisto 
medžiagomis vandenį iš intensyviai naudojamų žemės ūkio plotų, nuo kelių, gyvenviečių; 
kartu nuleidžiami ir iškritę atmosferos teršalai. Masiškai drenuojant žemes nebuvo 
atsižvelgta į tai, kad pablogės savaiminis vandens apsivalymas, vykstantis gamtoje. 
Drėgmės pertekliaus zonoje, kad būtų išvengta dirvožemio užmirkimo, kai yra aukštas 
gruntinio vandens lygis, reikalingos drenos. Drenažo nuotėkis, kai turi druskų ir žemės 
ūkio chemikalų liekanų, yra vandens taršos šaltinis. 

Vienas iš tiesioginių sausinimo poveikių yra tas, kad jis nukreipia nuotekį į sausinimo 
sistemas. Šiuo požiūriu vanduo veikia kaip visų rūšių tirpių elementų, sukauptų dirvožemyje, 
tirpiklis. Šie elementai (t.y. maisto medžiagos, pesticidai, organinės medžiagos) gali 
būti išplauti iš dirvožemio ir užteršti drenažo vandenį. Pagreitėjusi teršalų migracija per 
drenažo vamzdynus – tai svarbiausia neigiamo poveikio gamtai priežastis. Kartais tai gali 
būti daroma tikslingai, norint išplauti druskas iš drėkinamų žemių, bet dažniausiai tai yra 
nenumatytas antrinis efektas. Šis reiškinys priklauso nuo aplinkos sąlygų; be visų kitų, nuo 
klimatinių sąlygų, žemės ūkio veiklos (kokybės ir kiekio naudojamų trąšų ir pesticidų) ir 
nuo dirvožemio tipo. Kartais aplinkos sąlygų efektas gali būti teigiamas (t.y. kai maisto 
medžiagų nuostoliai gali būti sumažinti), kartais neigiamas (kai tręšiama per daug). 

Dažniausiai drenažo vanduo išleidžiamas į upes ar ežerus. Pagal natūralią tėkmę 
upėje tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai nustatoma, kiek drenažo vandens galima išleisti į 
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ją. Jeigu šis vanduo negali susidoroti su drenažo vandens kiekiu, turėtų būti numatomos 
papildomos saugaus vandens išleidimo priemonės. 

Atsiradusią problemą galima spręsti apsaugos priemonėmis, sumažinant drenažo 
vandens kiekį arba jo poveikį. Drenažo vandens kiekį galima sumažinti įrengiant seklesnį 
drenažą, palaikant aukštesnį gruntinio vandens lygį, t.y. tobulinant sausinimo sistemas. 
Priemonėmis, sumažinančiomis susidarančio drenažo nuotekio poveikį, gali būti:

- drenažo vandens panaudojimas drėkinti;
- nukreipimas į paviršinį vandenį, kur bus pakankamai praskiestas;
- išleidimas į išgarinimo tvenkinius ir kt
Sausinant įprastu horizontaliuoju drenažu nuvedamas daugiausia, viršutinių 

dirvožemio ir gruntinio vandens sluoksnių vanduo, užterštas cheminėmis medžiagomis. 
Baltarusijos mokslininkai sukūrė drenažo sistemas su žvyro, skaldos filtrais, kurie ren-
giami 140–150 cm gylyje. Drenažo linijos įrengiamos 80–90 cm gylyje. Vanduo filtruose 
į drenas patenka iš apačios, veikiamas hidrostatinio slėgio. Drenažo nuotėkio vanduo 
praskiedžiamas beveik švariu gilesnių sluoksnių vandeniu. Sumažėjus drėgmės pertekliui 
viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose, nuslūgsta, bet nepatenka į dreną gruntinio vandens 
viršutinio sluoksnio vanduo.

Įvairios specialios, tiesioginio vandens valymo priemonės yra brangios ir gali būti 
pritaikytos tik mažiems vandens kiekiams. Nors yra daugybė siūlomų būdų ir priemonių 
vandens kokybei pagerinti, svarbiausias išlieka gamtinis vandens apsivalymas. Gamtinių 
komponentų panaudojimo hidrotechninių priemonių, skirtų vandens apsivalymui pagerin-
ti, esminis privalumas yra tas, kad pagerėja aeracija ir galima praleisti gana didelius debi-
tus. Todėl tikslinga rengti priemones, pagerinančias aeraciją. Tam reikia panaudoti visas 
palankias vietas, per kurias iš drenažo sistemų išteka vanduo. Jeigu drenažo žiotys išleistos 
į siaurus ir gilius įslėnius, galima rengti natūralizuotas priemones prie didesnių sistemų 
žiočių (10–30 ha). Atsižvelgiant į gamtinių sąlygų prie vandens telkinių sudėtingumą ir 
įvairovę, priemonių tenka siūlyti daug ir įvairių. Svarbiausios iš jų yra skersinių 0.7–0.9 m 
aukščio pertvarų kaskados. Pertvaros daromos iš gluosnio gyvakuolių, dviem eilėmis, 1–2 
m atstumais. Tarp gyvakuolių pinamos žalių žabų tvorelės ir beriami lauko akmenys. Taip 
pat taikytinas skersinių pertvarų įrengimas griovių-drenažo imtuvų žemupiuose ir kitose 
didelio nuolydžio vietose.

Iš kitų priemonių paminėtini įrenginiai prie didesnio nuolydžio griovių-imtuvų žiočių, 
kai jie išleidžiami į upelių slėnius. Sudarius nedidelę patvanką griovyje (0.8-1.2 m), pada-
romas vandens paskirstymo šulinys. Didesni debitai persilieja per kaskadines pertvaras, 
o mažesni nukreipiami į lygiagrečią seklią lėkščiašlaitę vagą su plačiu dugnu (2–4 m). 
joje vanduo prateka per skersinius akmenų bėrinius. Pati vaga apželdinama drėgmei atspa-
riomis žolėmis.

Plačiai gali būti pritaikomi maži tvenkinėliai su natūralizuota potvynio vandens pra-
laida. 

Panašių natūralizuotų hidrotechninių priemonių galima pasiūlyti gana daug ir įvairių. 
Tyrimais nustatyta, kad vandens taršą azoto, fosforo ir sieros junginiais galima sumažinti 
nuo 2 iki 50 kartų (Juozapaitis, 1999). Drenažo vandens valymo priemonės (7.1, 7.2 
pav.), imituojančios natūralius vandens apsivalymo būdus skverbiantis jam per grunto, 
augalų, šiaudų, fašinų sluoksnius, buvo pasiūlytos LVŪI ir LŽŪU mokslininkų patikslin-
tos (Inžinerinių..., 2001).
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Dauguma tyrimų rodo, kad išplautų cheminių medžiagų kiekis labai priklauso 
nuo drenažo nuotėkio tūrio, kai tręšiama optimaliomis normomis. Drenažo nuotėkį ir 
išplaunamų maistinių medžiagų kiekį galima sumažinti, didinant atstumus tarp drenų. Ty-
rimai Lenkijoje parodė, kad padidinus drenavimo atstumą nuo 11 m iki 22 m, nekeičiant 
drenavimo gylio (h= 0,95 m), daugiau kaip du kartus sumažėjo išplauto azoto kiekis, ati-
tinkamai 54 kg Nb/ha per metus ir 24,4 kg Nb/ha per metus (Pulikowski, 1995). Panašūs 
duomenys gauti ir analizuojant fosforo kiekį. Esant normaliam drenavimo atstumui 11 m, 
išplauta 0,92 kg P/ha per metus, dvigubai padidinus atstumą tarp drenų, išplauta 0,34 kg 
P/ha per metus.

                                           

7.1 pav. Vandens valymo įrenginys iš akmenų metinio prie drenažo žiočių: 1 – akmenų drena (3,5x0,3 m tarp 
gluosnio gyvakuolių tvorelės, h =0.3 m; 2 – akmenų metinys, 2x2x0,3 m.

 Pjūvis 1-1 
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7.2 pav. Drenažo vandens nusodintuvai prie drenažo imtuvų žiočių: 1 – nešmenų nusodintuvas; 2 
– dumblo ir žolių surinkimo/ kompostavimo duobės; 3 – sustiprinto dugno ruožai
Pastaba:
1.Nešmenų nusodintuvai prie drenažo žiočių rengiami tada, kai tarp žiočių ir vandens telkinių (upių, 
ežerų, tvenkinių) yra didelio nuolydžio (daugiau 1 proc.) įslėniai, o baseinuose yra potencialių taršos 
šaltinių (paviršinio vandens)

Labai svarbu numatyti priemones, sulaikančias pritekantį užterštą paviršinį vandenį 
iš gamybinių centrų į sausinamą drenažu teritoriją (7.3 pav.).

Išplaunamų medžiagų kiekiui turi įtakos ir drenažo naudojimo laikas. Pociaus (2006) 
tyrimais nustatyta, kad rekonstruotas drenažas nuveda beveik 3 kartus didesnį vandens 
kiekį, kartu ir nitratų kiekį nei seniai įrengtos drenažo sistemos.

Tyrimai, atlikti Baltarusijoje, parodė, kad didžiausi maisto medžiagų kiekiai išplaunami 
pavasarį ir rudenį. Kaip viena iš priemonių, galinčių sumažinti druskų išplovimą, siūlomos 
drenažo sistemos: atstumai tarp drenų, ne mažesni kaip 20 m, – tai drenažo nuotėkį 
sumažintų 30–40%, nei drenos, tarp kurių 10 m atstumai (Bareiša, 1970).
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7.3 pav. Apsaugos nuo pritekančio paviršinio nešvaraus vandens priemonių schema sausinamame drenažu plote

Uždarų telkinių užteršimas yra pavojingesnis negu tekančių vandenų, kurie inten-
syviai maišosi ir natūraliai pasipildo deguonimi. Stovinčiame vandenyje greičiau vyksta 
aerotropizmo procesas, užsibaigiantis „antriniu užteršimu“: patekę į vandenį nitratai ir 
fosfatai paspartina paprasčiausios augalijos augimą, kuri pūdama sunaudoja daug degu-
onies, išskiria sieros vandenilį ir taip suardo biologinį procesą, pablogėja vandens kokybė, 
žūsta jo fauna. Požeminių vandenų užteršimas yra pavojingesnis negu atvirų telkinių, nes 
jie negali savaime regeneruotis.
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8. DRENAŽO VANDENS VALDYMAS

Drenažo vanduo tiesiogiai išleidžiamas į griovius, upelius, upes ežerus, jūras ir kt. 
Šlapžemės, išgarinimo tvenkiniai naudojami kaip drenažo nuotėkį priimantys taškai, kai 
nėra tiesioginių žiočių į vieną iš atvirų vandens telkinių, hidrologiškai uždaruose baseinu-
ose. Jeigu drenažo vanduo nuleidžiamas į dideles paviršinio vandens sistemas, kur stipriai 
atskiedžiamas, vandens kokybės problemos minimalios. Problema atsiranda, kai vanduo 
yra stipriai užterštas nitratais, bakterijomis ar toksiškais mikroelementais. Efektyviausias 
būdas sumažinti aplinkosaugos problemas yra taršos šaltinio kontrolė ūkio lygmenyje.

Laiku ir optimaliomis normomis tręšiant ar naudojant pesticidus, vandenų taršą gali-
ma sumažinti. Tarpinės kultūros, įsėlis taip pat sumažina nitratų kiekį drenažo vandenyje.

Dabartiniu metu didėja susidomėjimas natūralių ir dirbtinių šlapžemių panaudo-
jimu užterštam vandeniui valyti. Šlapžemės efektyviai pašalina erozijos produktus, azotą 
ir fosforą. Augalai, dirvožemis ir hidrologiniai partametrai, filtruodami, sulaikydami ir 
perdirbdami teršalus, kompleksiškai veikia vandenį. Tam tikros medžių ir augalų rūšys 
sugeba absorbuoti teršalus. 

Ten, kur užterštas drenažo vanduo kenkia ekosistemoms, tas pačias drenažo siste-
mas galima panaudoti vandens kokybei gerinti. Valdant vandens lygį, drenažo nuotėkio 
nitratų koncentracija gali būti žymiai sumažinta, nes kontroliuojamas drenažas padidina 
denitrifikaciją. 

Vandens kokybės gerinimas kontroliuojamu drenažu yra aprašytas Gilliamo (1987). 
Vandens lygio valdymo sistemos buvo išbandytos Europoje ir Azijoje. Toks vandens lygio 
valdymas nepašalina druskų iš aktyviojo dirvožemio sluoksnio.

Turint omeny žemės ūkio drenažo vandens kokybę ir jo poveikį jūrų ekosistemoms, 
taip pat ir geriamojo vandens taršą nitratais, drenažo sistemos buvo modifikuotos norint 
sumažinti teršalų koncentracijas drenažo vandenyje.

Kontroliuojamas drenažas sulaiko nuotėkį drenų žiotyse, dėl to pakyla gruntinio van-
dens lygis sausinamame lauke (8.1 pav.).

8.1 pav. Kontroliuojamas drenažas
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Vandens lygis laikui bėgant nukrinta natūraliai dėl išgaravimo, filtracijos vertikaliai 
ir horizontaliai. Jei iškrinta kritulių, vandens lygis vėl pakyla. Aukštas vandens lygis ir 
kapiliarinis vanduo padeda padengti augalų transpiracijos poreikius ir sumažinti sausros 
stresą. Papildoma aukšto vandens lygio nauda yra ta, kad padidina denitrifikaciją, žymiai 
sumažindamas nitratų išplovimą. Denitrifikacija yra mikrobiologinis procesas, kai, esant 
deguonies trūkumui, nitratai transformuojami į dujinį azotą (N ar NOx). Temperatūra ir 
tirpios organinės anglies kiekis dirvožemyje turi įtakos denitrifikacijai. Intensyvi denitrifi-
kacija vyksta esant aukštesnei temperatūrai nei 10 oC. N2O yra denitrifikacijos produktas. 
Tai šiltnamio efekto dujos, galinčios sukelti aplinkosaugos problemų tik dideliuose van-
dens baseinuose.

Nustatyta, kad reguliuojant vandens lygį nitratų koncentracija drenažo vandenyje 
sumažinama apie 60%. Kita nauda, kurią teikia vandens lygio reguliavimas, – nuotėkio 
pikų sumažinimas. Plotuose, kur grioviai yra drenažo sistemų vandens imtuvai, vandens 
lygį galima reguliuoti sulaikant uždoriais ir pakeliant jį griovyje. Labai nesunkiai ir ne-
brangiai galima reguliuoti vandens lygį plastmasiniu įrenginiu rinktuvo žiotyse. Anksčiau 
aprašytas vandens lygio reguliavimas leidžia kontroliuoti nuotėkio tūrį, piko dydžius ar 
druskų nuostolius iš žemės ūkio laukų.

Palaikomas aukštas vandens lygis dėl mažo prasisunkiančio į dirvožemį vandens 
kiekio didina paviršinį nuotėkį. Padidėjęs paviršinio nuotėkio vandens tūris nuneša didesnį 
kiekį cheminių elementų iš viršutinių dirvožemio sluoksnių. Antra vertus, nesulaikant 
drenažo nuotėkio, formuojasi žemas vandens lygis, didėja dirvožemio akumuliacinės ir 
filtracinės galimybės. Dėl to, esant dideliam drenažo nuotėkiui, padidėja maisto medžiagų 
išplovimo dirvožemio profilyje potencialas. 

Labai sausais metais vandens lygio valdymas gali visiškai sulaikyti nuotėkį. Šlapiais 
metais gali turėti mažą arba visai neturėti įtakos suminiam nuotėkiui. Vegetacijos laikotar-
piu vandens lygio valdymas sumažina nuotėkį iki 15%, labiausiai nuotėkis sumažinamas 
žiemą ir anksti pavasarį. Tuo metu išplaunami ir didžiausi augalų maisto medžiagų kiekiai. 
Didesnė nauda vandens kokybei, susijusi su vandens lygio valdymu, gali būti pasiekta 
laikantis teisingos agrotechnikos. Azoto ciklo ir agronominės praktikos įtakos šiam ciklui 
žinojimas padeda įgyvendinti vandens lygio valdymo strategiją. 

Vandens lygius valdyti drenažo sistemose gali ūkininkai. Reikalinga vandens kokybės 
stebėsenai institucija. Valdant vandens lygį reikia daugiau ūkininkų veiklos nei esant 
įprastam drenažui. 

Vandens lygio valdymui geriausiai tinka drenažo sistemos lygiame reljefe, kai nuoly-
dis mažesnis nei 1%, filtracijos koeficientas ≈ 0,45 m/dieną, nors vandens lygio reguliavi-
mas galimas ir kai filtracijos koeficientas 0,3 m/dieną. Negilus vandensparinis sluoksnis 
po drena sumažina filtracijos į gilius sluoksnius nuostolius.

Valdant vandens lygį reikalinga periodinio vandens lygio tarpdrenyje stebėsena. 
Geriausiai tai gali atlikti patys ūkininkai. Vienas šulinėlis matavimams yra minimalus 
rekomenduotinas. Matavimų dažnumas priklauso nuo dirvožemio, drenavimo atstumo, 
klimatinių sąlygų bei augalų augimo fazės. Vandens lygis tarp 0,50 m ir 0,75 m nuo žemės 
paviršiaus yra tinkamas daugeliui augalų.



9. MIŠKO ŽELDINIAI PAVIRŠINIO VANDENS 
TELKINIŲ APSAUGOS JUOSTOSE 

Biogeninių medžiagų kiekis vandenyje ir paviršinis nuotėkis lemia cheminių medžiagų 
išplovimą. Pirmasis rodiklis iš esmės priklauso nuo antropogeninės veiklos, o antrasis 
– nuo dirvožemio laidumo, įšalo, prisotinimo vandeniu rudenį. Sunkėjant dirvožemio 
mechaninei sudėčiai, didėja paviršinis nuotėkis, daugiau prinešama cheminių medžiagų į 
vandens apsaugines juostas. Bendrasis cheminių medžiagų, atnešamų nuo ariamųjų laukų 
dirvožemiu – gruntiniu nuotėkiu į palei ežerus apsaugines juostas su miško želdiniais, 
kiekis viršija 700 kg/ha. Didelę dalį šių cheminių medžiagų, sukeliančių vandens telkinių 
eutrofikaciją, sudaro azoto junginiai bei fosforas.

Paviršinis nuotėkis jau viršutinėje apsauginės juostos dalyje su miško želdiniais trans-
formuojasi į dirvožeminį. Vanduo, tekėdamas šlaitu žemyn, sunkiasi gilyn iki gruntinio 
vandens. Vanduo, esant intensyviam vandens pritekėjimui į šlaito dalis su siauromis miško 
juostomis, nespėja prasisunkti iki gruntinio vandens ir dirvožemio nuotėkiu patenka tiesi-
ogiai į ežerą. Toks vandens režimas susidaro ežerų šlaituose, kur yra sunkios mechaninės 
sudėties dirvožemiai. Miško juostų pakraštyje (pamiškėje) susidaro pastovūs aukšto grunt-
inio vandens lygio kupolai. Didžiausią įtaką pritekančio vandens cheminei sudėčiai miško 
augalija turi esant nedideliam jo slūgsojimo gyliui.

Stačiuose šlaituose su lengvos mechaninės sudėties dirvožemiais cheminės medžiagos 
atnešamos su dirvožeminiais-gruntiniais vandenimis. Šie vandenys skverbiasi pro miško 
juostą giliau šaknų zonos ir viršutiniu, pasižyminčiu didžiausiomis sorbcinėmis savybėmis, 
dirvožemio sluoksniu. Šiuo atveju miško želdinių reikšmė tiesioginiai valant vandenį ribo-
ta. Tačiau tokiais atvejais pasireiškia švaraus vandens, pritekančio iš miško želdinių juos-
tos, tiesioginė reikšmė. Taigi, tekėdamas šlaitu, apaugusiu medžiais, cheminės medžiagos 
iš vandens išvalomos (9.1 pav).

             

9.1 pav. Apsauginė krūmų juosta 
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Lėkštuose sudėtingos formos šlaituose gruntinis-dirvožeminis vanduo reljefo 
pažemėjimuose patenka į paviršių. Tokiose vietose pasireiškia pačios šaknų zonos ir 
viršutinių dirvožemio sluoksnių, sudarančių adsorbcinį rūgštų glėjinį barjerą, valomoji 
reikšmė. Tose vietose sumažėja azoto junginių, fosfatų ir chloro. Pietinės ekspozicijos 
pamiškėje dėl didesnio dirvos išdžiūvimo susidaro termodinaminis barjeras, kuriame 
nusėda Ca ir Sr. Ryškiausiai jis reiškiasi lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose.

Didžiausia apkrova paežerių šlaituose užterštais vandenimis, pritekančiais iš ariamųjų 
laukų, tenka miško juostos pakraščiui.

Miško želdinių, kaip biogeocheminio barjero, poveikis priklauso nuo dirvožemio 
mechaninės sudėties. Šlaituose su lengvos mechaninės sudėties dirvožemiais vanduo iš 
laukų prateka miško želdinius giliau šaknų zonos, todėl ir valomoji tokių augalų reikšmė 
pasireiškia siaurose pakrančių juostose, kur šaknų sistema pasiekia išsikraunančius 
požeminius vandenis.

Šlaituose su vidutinio sunkumo ir sunkiais dirvožemiais vanduo prateka miško 
juostą dirvožeminiu nuotėkiu, todėl jau miško pakraštyje įvyksta vandens cheminės 
sudėties transformacija.

Miško želdinių juostų, esančių paežerių šlaituose ir sulaikančių vandenį iš intensyviai 
tręšiamų laukų, plotis turi būti ne mažesnis kaip ⅓ - ¼ šlaito ilgio. Siauros (< 5–8 m) ju-
ostos nepajėgia transformuoti vandens, pritekančio iš dirbamų laukų, cheminės sudėties.

Projektuojant apsaugines juostas su miško želdiniais prie ežerų, reikia atsižvelgti į 
morfometrinius šlaitų rodiklius (ilgį, statumą, formą), mechaninę dirvožemio sudėtį. Tik-
slinga apie ežerus, taip pat atskirose jų šlaitų dalyse, kai nuolydis didesnis kaip 10–12o, 
numatyti miško želdinius. Stačiuose šlaituose prie ežerų, kad būtų geriau sulaikomi kietieji 
nešmenys ir absorbuojami ištirpę cheminiai elementai, racionalus sniego pasiskirstymas 
ir palankesnis mikroklimatas bei vandens režimas aplinkiniuose dirbamuose laukuose, 
būtina išplėsti miško želdinius 5-10 m ir už šlaito ribos.

Sudėtingos formos ilguose šlaituose būtina stačius (>10o) ruožus apsodinti medžiais, 
taip pat ir dalį (10-20 m) virš jų esančių gulsčių šlaitų.

Miško želdinių išsaugojimas ir užsodinimas palei upes atliekamas pagal tokį principą: 
vandens telkinių apsaugos zonų plotis ir pobūdis priklauso nuo upės dydžio, slėnio gylio, 
šlaitų statumo ir mechaninės dirvožemio sudėties.

Prie didelių upių, tekančių giliais įvairaus pločio slėniais, būtina projektuoti ap-
saugines dviejų kategorijų juostas: vieną – prievaginę abiejuose krantuose, kitą – 
virššlaitinę. Vietoje, kur upės vaga liečiasi su slėnio šlaitais, pakanka vienos apsauginės 
juostos. Apsauginė juosta palei upės vagą turi atitikti prievaginės juostos plotį (20–30 
m). Ruožuose, kur aktyvios upės vagos deformacijos ir sunaikinta prievaginė augmenija, 
apsauginė juosta turi būti praplėsta iki 30–40 m. mažai vingiuotuose ir tiesiuose upės 
ruožuose su nežymiais šoninės erozijos židiniais apsauginės juostos plotis – nuo 20 iki 30 
m. upės ruožuose su stabiliais ir apsauginiais krantais apsauginės juostos plotis sumažėja 
iki 10–15 m.

Plotis virš šlaitinių apsauginių juostų nustatomas įvertinant šiuos faktorius: šlaitų 
polinkį ir dinaminę būklę, jų litologinius ypatumus, augaliją ir kt.

Stačiuose (20–35o) eroduojamuose šlaituose, taip pat griovų ir nuošliaužinės erozijos 
paveiktuose šlaituose apsauginės juostos turi turėti didžiausią plotį – 50 m.
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Mažesnių upių apsaugos juostų plotis nustatomas pagal du faktorius – šlaitų stabilumą 
ir prievaginės augalijos buvimą. Apsauginė juosta palei eroduojamus ir be augalijos kran-
tus turi turėti 15–20 m plotį. Visais kitais atvejais užtenka 5 m pločio apsauginės juostos.

Mažų upelių krantai turi būti atskirti nuo dirbamų laukų nuo 3 iki 5 m pločio 
apsauginėmis juostomis, o melioracijos grioviai – 1 m pločio juostomis.
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10. INTENSYVIOJI, SUBALANSUOTOJI IR EKOLOGINĖ 
ŽEMDIRBYSTĖ

Intensyviajai žemdirbystei būdinga specializacija, koncentracija ir gamybos mastų di-
dinimas, mechanizavimas, cheminių ir biologinių priemonių taikymas, siekiant pagaminti 
kuo daugiau prekinės produkcijos (10.1 pav.).

10.1 pav. Taikant intensyviąją žemdirbystės sistemą, maisto medžiagų perteklius brangina produkciją ir teršia 
aplinką (Pažangaus..., 2000)

Augalininkystės ūkiai, nelaikydami gyvulių, sumažina žalienų plotus, neaugina 
daugiamečių žolių, kurios yra labai svarbios didinant dirvožemio derlingumą. Nesant 
gyvulių, laukai netręšiami organinėmis trąšomis, dėl to dirvožemyje mažėja humuso. 
Supaprastėjus sėjomainoms arba auginant tuos pačius augalus, derlingumui palaikyti 
reikia daugiau mineralinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių. Ilgainiui dirvožemis nu-
alinamas, augalai blogiau pasisavina maisto medžiagas, produkcija brangsta ir didėja 
aplinkos tarša.

Gamybos intensyvinimo ribas nustato žemės ūkio gamybos reguliavimo ir aplinkos 
apsaugos įstatymai bei kiti teisiniai dokumentai.

Subalansuotoji (integruotoji) žemdirbystės sistema ekonominiu bei ekologiniu 
požiūriais optimizuoja žemės ūkio gamybą augalininkystės ir gyvulininkystės srityse, 
ypač tolimesnėje ateityje (10.2 pav.). 

Aplinkosaugos požiūriu tobulesnė subalansuotoji žemdirbystės sistema. Subalansuo-
tai žemdirbystei būdinga tai, kad paisoma ne tik ekonominio efekto, gaunamo užbaigus 
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gamybos ciklą ir pardavus produkciją, bet vertinama ir tolimesnė gamybos poveikio 
aplinkai perspektyva. Pavyzdžiui, sudarant planuojamam derliui gauti reikalingų mais-
to medžiagų kiekio balansą, atliekami ir šių medžiagų pasklidimo į aplinką (vandenis, 
atmosferą) skaičiavimai bei stengiamasi šią žalą aplinkai sumažinti, ribojant gamybą arba 
keičiant augalų auginimo technologijas.

10.2 pav. Taikant subalansuotąją žemdirbystės sistemą, maisto medžiagų, augalų apsaugos priemonių ir kt. 
naudojama tik tiek, kiek būtina planuotai žemės ūkio produkcijai gauti (Pažangaus ..., 2000)

Plėtojant šią žemdirbystę taikomos dirvožemio derlingumą didinančios sėjomainos 
– didinami žalienų, ankštinių augalų plotai, sėjami tarpiniai augalai, todėl reikia ir 
veisti gyvulius. Auginant gyvulius, reikia gerai suderinti organinių ir mineralinių trąšų 
naudojimą. Trąšų naudojama tiek, kiek gali pasisavinti augalai, todėl kasmet reikia 
sudaryti tręšimo planus, ne tik laukų, bet ir viso ūkio maisto medžiagų balansus. Reikia 
vesti ūkinės veiklos apskaitą. Pesticidų normos mažinamos, jie naudojami tik esant 
derliaus sumažėjimo pavojui. Plačiai reikia taikyti profilaktines ir biologines augalų 
apsaugos priemones.

Ekologinė žemdirbystė – tai ūkininkavimo sistema, pagrįsta sėjomainomis ir jų 
rotacijomis, ūkyje sukaupiamomis organinėmis trąšomis: augalų liekanomis, gyvulių 
mėšlu, ankštiniais augalais, žaliąja trąša, kenkėjų, ligų ir piktžolių necheminės kontrolės 
metodų įvairove. Optimalu, kai sudaromas uždaras energijos apykaitos ciklas. Ekologinės 
žemdirbystės sistema labai apriboja sudėtinių sintetinių trąšų, pesticidų, herbicidų, augi-
mo reguliatorių naudojimą ir taip padidina maisto produktų bei pašarų gyvybingumą.

Ekologinė (biologinė, organinė, bioorganinė, biodinaminė) žemdirbystės sistema 
taikoma siekiant gaminti neužterštą cheminėmis medžiagomis produkciją. Cheminės 



65

pramonės gaminamos mineralinės trąšos ir pesticidai pakeičiami natūraliomis, gamtoje 
esančiomis medžiagomis. Išimtiniais atvejais ir labai ribojant, galima naudoti kai kurias 
mineralines trąšas ir pesticidus (10.3 pav.).

10.3 pav. Taikant ekologinės žemdirbystės sistemas, mineralinės trąšos ir pesticidai naudojami tik išimtiniais 
atvejais (Pažangaus ..., 2000)

Ūkininkavimo taikant ekologinės žemdirbystės sistemas ypatumai:
	sėjomainose būtina auginti ankštinius augalus;
	laukams tręšti naudoti organines trąšas ir gerai pagamintus kompostus;
	sudaryti palankias sąlygas daugintis sliekams ir kitiems makro- bei 
mikroorganizmams.
Kad mažėtų maisto medžiagų nuostoliai, reikia:
	gerai atlikti žemės dirbimo bei augalų priežiūros darbus;
	per dažnai nepurenti žemės, saugoti dirvožemį nuo pernelyg didelio susmulkinimo, 

organinių medžiagų mineralizacijos ir struktūros gadinimo bei suslėgimo;
	laikytis tinkamų žemės dirbimo ir sėjos terminų;
	sėti tarpinius augalus;
	gerinti dirvožemio struktūrą;
	plėsti daugiamečių augalų plotus. 
Kad nesutriktų maisto medžiagų balansas, reikia nuolat tikrinti maisto medžiagų at-

sargas dirvožemyje. Trūkstamas maisto medžiagas būtina papildyti, laikantis ekologinei 
žemdirbystei keliamų reikalavimų.

Gyvulių reikėtų laikyti tiek, kiek reikia organinėms trąšoms sukaupti išsaugant 
natūralias ganiavos sąlygas. Pirkti pašarai neturėtų sudaryti daugiau kaip 10 proc. viso 
naudojamų pašarų kiekio.
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11. GRUNTINIO VANDENS APSAUGOS EKONOMINIS 
ĮVERTINIMAS

Svarbiausias Lietuvos aplinkos apsaugos uždavinys – parinkti tinkamus aplinkosau-
ginio veiksmingumo metodus, kurių efektyvumą nustato aplinkos ekonomika. Jos pagrin-Jos pagrin-
diniai tikslai yra išaiškinti:

	kokiu būdu rinkos jėgos gali sukelti aplinkos žalojimą;
	kokios priemonės turėtų būti panaudotos pažeidimų pasekmėms pašalinti;
	kuris aplinkos apsaugos lygmuo būtų visuomenei optimalus kaip visuma.
Investicijoms į aplinkos apsaugą vertinti netinka įprastiniai metodai, nes tenka 

naudotis neapibrėžta informacija, o būtinos įplaukos bei išlaidos kiekybiškai sunkiai 
išreiškiamos. Grynosios investicijos ir eksploataciniai kaštai neatspindi tokių veiksnių 
kaip gamtosauga, nauda ir žala, įvaizdis, teisinė atitiktis ir pan. Numatant požeminio van-
dens apsaugos priemones, susiduriama su tam tikromis problemomis:

	gruntinio vandens taršai būdinga tai, kad teršalai gali keliauti dešimtmečius, kol 
pasieks vandeningą sluoksnį ir užterš gruntinį vandenį. Visa tai iš dalies daro ap-
saugos priemonių efektyvumo nustatymą sudėtingą. Kaip greitai teršalai pasieks 
gruntinį vandenį, kaip greitai jie pasklis ir kaip ilgai išliks vandenyje, priklauso 
nuo teršalų rūšies;

	teršalų poveikis gruntiniam vandeniui priklauso nuo daugelio faktorių, apimančių 
vietos hidrogeologines (dirvožemio tipą, viršutinio sluoksnio storį, vandeningo 
sluoksnio gylį ir storį, jo ryšį su paviršiniu vandeniu), meteorologines (kritulių 
kiekį ir intensyvumą, lemiančius teršalų išplovą į gruntinį vandenį) sąlygas; 

	reikalavimai gruntinio vandens užteršimo lygiui priklauso nuo vandens vartotojų, 
t.y. kam bus naudojamas vanduo: drėkinti, gerti ar pramonės reikalams;

	gruntinis vanduo pasižymi ta ypatinga savybe, kad jis didžiajai daliai visuomenės 
nėra matomas. Priešingai nei kitų natūralių išteklių tarša, gruntinio vandens tarša 
gali būti nustatoma tik skelbiant teršalų koncentracijas, t.y. moksliniais rodikli-
ais.. Gruntinio vandens apsauga iš esmės siejama su geriamojo vandens apsau-
ga, kitos sritys mažiau ištirtos. Mažiau žinomos ir su tuo susijusios ekonominės 
išlaidos. Tai pasakytina apie nuo gruntinio vandens priklausomas ekosistemas ir 
paviršinius vandenis. 

Mokesčiai yra vienas iš ekonominių instrumentų, plačiausiai naudojamų ribojant 
aplinkai kenksmingą veiklą. Pirmą kartą aplinkos apmokestinimo mokesčiai buvo pasiūlyti 
1920 m. ir pavadinti Pigouvian mokesčiais. Šių mokesčių esmė ta, kad valstybė gali rinkti 
mokesčius iš teršėjų už jų teršiamąją veiklą. Mokesčiai, skirti vien tik gruntinio vandens 
apsaugai, nėra plačiai pasaulyje naudojami. Gruntinio vandens taršos mokesčiai daugiau-
sia susieti su žemės ūkio pasklidąja tarša:

	azoto trąšos yra apmokestinamos Olandijoje, Švedijoje ir Danijoje,
	pesticidai apmokestinami Belgijoje, Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje.
Oregonoje, Kolumbijos upės baseine, 1991 m. modeliuotos dvi skirtingos azoto 

mokesčių rūšys: mokestis, priklausantis nuo sunaudoto azoto trąšų kiekio, ir mokestis už 
azoto išplovą. Pasirodo, kad esant lanksčioms azoto trąšų kainoms, mokesčiai už azoto 
trąšų naudojimą buvo nepakankamai efektyvūs. Antrasis modelis buvo efektyvesnis, ypač 
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tada, kai trąšų kaina buvo mažesnė. Fermerių mokesčiai už išplautą azotą sudarė 3–6% 
bendro jo pelno. Tyrėjų teigimu, tokių Pigouvian mokesčių įgyvendinimas yra sudėtingas, 
nes sunku atlikti azoto išplovimo stebėseną. Lietuvoje dauguma dirbamųjų žemių yra 
drenuotos. Dirbamuosiuose laukuose įrengtose drenažo sistemose, kaip ir kitais taškinės 
taršos atvejais, galima atlikti požeminio vandens stebėseną, matuojant drenažo nuotėkį bei 
nitratų koncentraciją drenažo vandenyje.

Didelės drėkinimo normos išplauna druskas iš viršutinio dirvožemio sluoksnio į 
gruntinį vandenį. JAV 1998 m. buvo tiriamos šešios drėkinimo technologijos, kurios vi-
ena nuo kitos skyrėsi įrengimo išlaidomis, darbo intensyvumu ir efektyvumu. Pagal šias 
skirtingas technologijas buvo nustatomas aplinkosaugos priemonių efektyvumas. Buvo 
lyginamos tokios ekonominės priemonės:

a) subsidijų naujoms drėkinimo sistemoms sistema;
b) mokestis už faktišką fermerio veiklos sukeltą druskų išplovą;
c) mokestis už panaudotą drėkinti vandenį.
Atlikta tyrimų analizė parodė, kad ,,b” varianto mokestis buvo pati efektyviausia 

priemonė, nes ji tiesiogiai susijusi su taršos emisijos sumažinimu.
Mokestis už panaudotą drėkinti vandenį (variantas ,,c”) skatino fermerius sumažinti 

druskų išplovą, tačiau tai brangi priemonė. 
Subsidijos naujoms drėkinimo sistemoms (,,a” variantas) leido sumažinti išplautų 

druskų kiekį bei padidinti ūkio pajamas, tačiau subsidijos valstybei būtų sunki socialinė 
našta.

Šių tyrimų rezultatai galėtų būti pritaikyti ir kitiems išsklaidytos taršos atvejams. 
Kaip pripažįsta patys eksperimento autoriai, matavimo ir stebėsenos problemos, susijusios 
su sklaidos mokesčiu, daro jį mažiau praktišku instrumentu. Šių tyrimų rezultatai dar kartą 
patvirtino mokesčio „moka teršėjas“ efektyvumą.

Bet kuriuo atveju visuomenė mokesčius moka su potencialiu nepalankumo efek-
tu, todėl jų efektyvumas prevencinei požeminių vandenų apsaugai nuo taršos gali būti 
mažesnis, tačiau šiuo metu mokesčiai išlieka praktiškesniu sprendimu. 

Vokietijoje senas tradicijas turi bendradarbiavimo sutartys. Pfaffenberg and Scheele 
(1990) aprašė Wasserpfennig modelį, kuris buvo taikomas Vokietijoje (Žemosios Saksoni-
jos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Heseno ir Badeno-Viurtembergo žemėse). Pagrindinė 
sutarties idėja yra ta, kad vandens tiekimo kompanijos fermeriui kompensuoja tiek, kiek 
gruntinio vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimas kenkia ūkininkavimui. Kompen-
sacijos dydis nustatomas derybų metu tarp fermerių ir vandens tiekėjo. Kompensacijos 
mokestis skatina fermerius keisti ūkininkavimo būdą, ir tai gali būti patikrinama gruntinio 
vandens stebėsena. Mokesčiai kompensacijos išlaidoms padengti yra renkami iš visų van-
dens vartotojų. Šios priemonės trūkumas yra tas, kad, apskaičiuojant kompensacijos už 
nuostolius dydį, fermeris skatinamas teigti, kad užsiima intensyviu ūkininkavimu, nes nuo 
to priklauso kompensacijos dydis. Dėl kompensacijų pakyla vandens kaina vartotojams. 
Antras trūkumas – šios priemonės susijusios su stebėsenos kaina. 

Heinz ir kt. (2002) išanalizavo 525 bendradarbiavimo vandens sektoriuje sutartis. Iš 
jų daugiau kaip 80% sudarytos Vokietijoje, likusios – Prancūzijoje, Olandijoje. Didžioji 
dauguma (81%) sutarčių skirtos taršos nitratais problemoms, mažuma skirta pesticidų 
taršai ir kiekybiniams klausimams spręsti.
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Daugiausia bendradarbiavimo sutartys buvo naudojamos palaikyti taršos lygį, 
neviršijantį didžiausių leistinųjų ribų, kuometbūtų reikalingos intensyvios ir brangios ap-
saugos priemonės. Sutartys pirmiausia yra kaip prevenciniai sprendimai, rečiau – kaip 
pagalbinės priemonės įgyvendinant standartinius geriamojo vandens reikalavimus. Ben-
dradarbiavimo sutartys vertinamos kaip išgauto gruntinio vandens valymo alternatyva.. 
Tyrėjai pažymi, kad bendradarbiavimo sutartis pirmiausia sudaro pažangesni fermeriai. 
Konservatyvius fermerius sudaryti tokias sutartis paskatintų geras bendradarbiavimas ir 
kitokios naudos pasiūla.

Sutarčių nereikia pagrįsti vien kompensacinėmis išmokomis. Yra ,,dvigubų dividendų” 
atvejų, kai optimalus tręšimas padeda pasiekti geresnę gruntinio vandens kokybę, išsaugant 
vandens kainą vartotojams o fermeriui – didesnį derlių. Bendradarbiavimo sutartys yra 
efektyviausios, kai jos yra derinamos su informacinėmis ir kitomis priemonėmis bei veikia 
ilgą laiką.

Komandinės ir kontrolės priemonės nepriklauso ekonominių įrankių grupei, nes 
nenaudoja ir nestimuliuoja ekonomikos dinamikos ar rinkos jėgų. Daugelyje Euro-
pos Sąjungos šalių standartai ir taisyklės ilgai turėtų būti gruntinio vandens apsaugos 
priemonių pagrindu. Apsaugant gruntinį vandenį, standartai ir taisyklės taikomos (Gör-
lach ir Interwies, 2003):

– apibrėžti pažangaus ūkininkavimo normoms ar rekomendacijoms, geresnėms turi-
moms technologijoms vartoti;

– taisyklės dėl taikomų gamybos, naudojimo, pavojingų medžiagų saugojimo;
– specialios taisyklės ir apsaugos reikalavimai, kontroliuojantys pramonę ir statinius, 

galinčius pakenkti gruntinio vandens kokybei;
– uždrausti naudoti tam tikras medžiagas;
– taisyklės, nustatančios žemės naudojimą saugomose teritorijose.
Iš esmės įsakymų ir kontrolės priemonės sulaukia mažai ekonomistų dėmesio. Jiems 
paprastai svarbu, koks visų galimų priemonių efektyvumas mažiausias. Taršos nor-

mos sąlygoja mažas paskatas veiksmų pokyčiams, kurie buvo pasiekti paklusus reikalavi-
mams. Šios priemonės gali provokuoti akcijas, nukreiptas prieš reguliavimo ketinimums. 
Tačiau yra keletas atvejų, kai komandinės kontrolės priemonės yra pageidautinos ekono-
miniu požiūriu (Görlach ir Interwies, 2003):

– normos ir taisyklės vertinamos kaip efektyvios priemonės, jei tarša sąlygoja labai-
didelius ir potencialiai negrįžtamus nuostolius ir jei yra neaiškus kitų priemonių, 
tokių kaip mokesčiai, efektyvumas;

– normos ir taisyklės taip pat gali būti pageidautinos, jei alternatyvos, t.y. ekonomi-
niai svertai, yra asocijuoti su brangiai kainuojančia stebėsena.

Informacijos priemonės yra švelniausios iš priemonių, jos negali būti panaudotos 
įvedant specialius draudimus, todėl ir neprimeta reguliuojamai grupei jokių tiesioginių 
išlaidų. Jų efektyvumas yra limituotas, jos gali kreiptis į teršėjų sąmonę, atsakomybę 
už aplinką. Informacinės priemonės gali būti panaudotos efektyviau ten, kur egzistuoja 
laimėjimo situacija. Tai yra atvejai, kai teršėjo elgesio pasikeitimas yra jam ekonomiškai 
naudingas, tuo pačiu metu sumažinama aplinkos apkrova (Görlach ir Interwies, 2003).  
Aprašoma, kad JAV, kur žymiai sumažintas nitratų panaudojimas ir gruntinio vandens 
tręšimas buvo pasiektas be išlaidų, – tik pasinaudojus informacinėmis priemonėmis, pa-
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tikslintos tręšimo normos ir laikas. Fermeriai faktiškai naudojo mažiau trąšų, ir ši norma 
padėjo jiems padidinti pelną. Trąšų naudojimo limitavimas buvo lemiamu efektyvumo 
faktoriumi. Kompiuterinio modeliavimo būdu buvo nustatyta, kad vidutinė azoto tarša iš 
javų lauko buvo didesnė tręšiant rudenį ir mažesnė – tręšiant pavasarį. Nustatyta, kad azoto 
tarša didėjo atvirkščiai proporcingai trąšų kiekiui, jei tręšiant buvo viršijamos optimalios 
rekomenduotos tręšimo normos. Buvo padaryta išvada, kad pagrindinė aplinkos politikos 
funkcija yra aprūpinti fermerius informacija. Išlaidos informacinėms priemonėms nėra ly-
gios nuliui, kol apsirūpinimas ir žinių įgijimas yra brangūs faktoriai. Vandens taršos preven-
cija visuomet mažiau kainuoja nei jo valymas. Kartais žalos atlyginti iš viso neįmanoma. 

Analizuojant išlaidas žemės ūkio išsklaidytos taršos mažinimui, išskirimos tokios 
išlaidų formos (Görlach ir Interwies, 2003):

– žemės ūkio produkcijos sumažėjimo, mažesnis derlius iš ha tai tas pats, kaip 
mažesnio intensyvumo ūkininkavimas;

– informacijos apie geresnį tręšimo valdymą gavimas;
– auginamų kultūrų pakeitimas arba kitokios rotacijoje auginamų augalų kombinaci-

jos;
– perėjimas į alternatyvų žemės naudojimą, nuo arimo – į pievininkystę ar 

miškininkystę.
Johnson ir kt. (1991) pateikė fermerių išlaidų gruntinio vandens apsaugai Oregonoje 

ekonominę analizę. Jie nustatė, kad vienodas tręšimo azotu normų sumažinimas azoto 
išplovimą sumažino tik 2–4%, derlius tuomet sumažėjo 10–22%. Pagal jų modelį, visiems 
augalams ir dirvožemiams vienodas tręšimo sumažinimas būtų labai neefektyvi ekonominė 
priemonė, – gaunamas minimalus rezultatas už didelę kainą.

Rejesus ir Hornbacker (1999) tyrimai taip pat turėtų būti paminėti. Jie nustatė galimy-
bes sumažinti nitratų naudojimą, kartu žymiai sumažinti gruntinio vandens teršimo lygį be 
papildomų išlaidų, vien tik patobulinus drėkinimo valdymą. Jie pabrėžė, kad fermeriai 
dažniausiai neatsižvelgia į dirvožemio savybes ir klimatines sąlygas nustatant tręšimo nor-
mas. Įvertinus šiuos faktorius ir sumažinus trąšų normas, padidėjo ūkio pelningumas ir 
sumažėjo gruntinio vandens tarša.

Gramel ir Urban (2001) tyrė nitratų koncentracijos dirvožemyje sumažinimo 
išlaidas sudarius bendradarbiavimo sutartį Vokietijoje. Remdamiesi nitratų sumažinimu 
dirvožemyje (nuo 60 iki 20 kg/ha), kuris buvo pasiektas susitarimu, straipsnio autoriai 
apskaičiavo vidutines išlaidas sutarčiai vykdyti kainą ir gavo 0,29 EUR/m3 išgauto grunt-
inio vandens. Palyginę šias išlaidas su 0,75 EUR/m3 geriamojo vandens valymo įmonės 
vamzdžio gale kaina, tyrėjai priėjo išvados, kad bendradarbiavimo sutartys yra konkurenc-
inga priemonė kitoms gruntinio vandens apsaugos priemonėms, jeigu analizuojamas tik 
geriamojo vandens tiekimas. 

Viena iš plačiausiai naudojamų reguliuojančių vandens apsaugos priemonių yra 
saugomų teritorijų projektas, pagal kurį šiose teritorijose potencialiai galinti užteršti gamy-
ba yra apribota ar uždrausta. Pfaffenberger ir Scheele (1990) tyrimai skirti apskaičiuoti 
išlaidas, jei gruntinio vandens apsaugai išskirtos saugomos teritorijos baseine. Jie teigė, 
kad požeminio vandens baseino apsauga, priskiriant tuos plotus saugomoms teritori-
joms, yra priemonė, plačiai naudojama gruntinio vandens apsaugai Vokietijoje. Tyrėjai 
apskaičiavo apytikres išlaidas jų projektui įgyvendinti didelėje teritorijoje ir nustatė, kad 
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vidutiniškai tai kainuotų 55¢ per metus/ha. Į šią kainą įeina pačios žemės vertė, būtinos 
investicijos užsodinant mišku ir eksploatavimo išlaidos. Vandens tiekėjai turėtų supirkti 
saugomų teritorijų žemę ir užsodinti mišku. Saugomos teritorijos užimtų 7,7% Vokietijos 
teritorijos. Šiuo metu nėra veikiančių teisinių priemonių numatytoms saugoti teritorijoms 
išskirti. Vandens tiekėjai gali bijoti brangių procedūrų saugomoms teritorijoms nustatyti 
ir įteisinti.

Šiuo metu tarp aplinkos ekonomistų populiarūs perkami leidimai. Jie siūlo aplinkos 
apsaugai laisvos rinkos sprendimus. Pagrindinė idėja paprasta: nustatoma optimali leisti-
noji teršalų emisijos riba. Ši sistema buvo naudojama paviršinių vandenų teršimo kontrolei 
JAV. Yra keletas atvejų, kai leidimų pirkimas buvo naudotas ir esant išsklaidytosios taršos 
šaltinių. Leidimų pirkimas nėra gruntinio vandens teršimo sumažinimo priemonė, su ja 
galima reguliuoti tik kiekybinius planus. Lietuvoje tokia sistema taikoma šiltnamio dujų 
apyvartiniams taršos leidimams. Apyvartinis taršos leidimas (ATL) gali būti perleidžiamas 
kitam asmeniui.

Lacroix ir Balduchi (1995) apskaičiavo nitratų pašalinimo kainą geriamojo vandens 
tiekėjams. 1981 m. Prancūzijoje plotuose, kur tarša nitratais iš žemės ūkio didelė, buvo 
įrengtos 25 denitrifikacijos įmonės. Beveik visose įmonėse, išskyrus 4, buvo valomas 
gruntinis vanduo. Į taršos prevencijos strategiją dėl informacijos, patyrusio personalo ir 
valdžios stokos nebuvo atsižvelgta, ir žemės ūkio gamybos praktika nebuvo keičiama. Van-
dens valymas denitrifikacijos būdu buvo lengviausiai pasiekiama ir greičiausiai veikianti 
priemonė. Straipsnio autoriai, norėdami palyginti, pasirinko du skirtingus būdus nitratams 
pašalinti: biologinę denitrifikaciją ir fizinę-cheminę denitrifikaciją, kuri Prancūzijoje 
plačiai naudojama. Abi technologijos visiškai pašalina nitratus, tačiau jos naudojamos 
daugiausia sumažinti nitratų koncentraciją iki rekomenduojamo 25 mg/l lygio. Remda-
miesi investicinėmis išlaidomis, jie nustatė, kad taikant biologinę denitrifikaciją reikia 
daug didesnių bendrų išlaidų, tačiau išvalyto vandens vieneto kaina mažesnė nei taikant 
fizinę-cheminę denitrifikaciją. Biologinio valymo kaina 24¢/m3, fizinio-cheminio 28¢/
m3, arba 19,20 euro ir 22,0 eurai vienam Prancūzijos gyventojui. Lacroix ir Balduchi 
priėjo išvados, kad nitratų pašalinimas iš vandens yra tik dalinis sprendimas ir taikomas 
tik geriamajam vandeniui. Jei tarša nitratais nebus sustabdyta, vandens valymo išlaidos 
didės, todėl taršos nitratais prevencija yra būtina ir ilgalaikė. Taršos prevencija yra visais 
atvejais pigesnė.

Küchli ir Meylan (2002) teigimu miškai gruntinio vandens maitinimo baseinuose 
yra prevencijos priemonė. Miškai yra svarbūs, saugant gruntinio vandens išteklius dėl jų 
didelio potencialo filtruojant nitratus iš kritulių ir nuotėkio.

Lietuvoje skelbtų darbų nagrinėjamu klausimu mažai. Ekologiniu ir ekonominiu 
požiūriu išnagrinėti Nitratų direktyvos reikalavimai dėl mėšlidžių įrengimo (Šileika ir 
kt., 2001). Tręšimo normų, gyvulių tankio, daugiamečių bei vienmečių augalų plotų san-
tykio ir laikotarpio, kai tręšti dirvą tam tikrų rūšių trąšomis draudžiama, Nitratų direktyvos 
reikalavimai didelių ekonominių problemų nekelia. Daugiausia problemų kelia reikalavi-
mas visuose ūkiuose, kuriuose laikoma daugiau kaip 10SG, įrengti mėšlides kraikiniam 
mėšlui laikyti, srutų ir bekraikio mėšlo kauptuvus, kuriuose tilptų bent 6 mėnesius kauptas 
mėšlas ar srutos (11.1 pav.).
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11.1 pav. Srutų kauptuvas

Leidinyje analizuojamas mėšlidžių įrengimo poveikis mėsos ir pieno gavybos savi-
kainai. Mėšlides galima laikyti prevencine taršos nitratais priemone. Mėsos ir pieno savi-
kainos padidėjimą galima laikyti išlaidomis gruntinio vandens prevencijai nuo taršos ni-
tratais. Kaip rodo Šileikos ir kt. (2001) pateikta mėsos ir pieno gavybos išlaidų analizė, 
ūkiai finansiškai nepajėgūs statyti mėšlides, nes jų statyba žymiai padidina mėsos ir pieno 
savikainą. Pavyzdžiui, kiaulienos savikainą mėšlidžių statyba padidina 10%, jautienos 
savikaina padidėtų 14–16%. Pieno savikaina dėl mėšlidžių statybos mažesniuose ūkiuose 
padidėja 20%.

Ekologiniu požiūriu mėšlidžių statyba labai efektyvi, iš esamų gyvulininkystės ūkių, 
turinčių daugiau kaip 10 SG, įrengus tinkamas mėšlides, į drenažą patektų apie 700–800 t 
mažiau azoto.

Mėšlidžių statyba, įgyvendinant Nitratų direktyvą, sumažintų Kuršių marių ir Balti-
jos jūros teršimą azotu dėl žemės ūkio veiklos apie 10%, o ūkininkai sutaupytų mineralinių 
trąšų už 3,5 mln. Lt per metus. Pateikti gruntinio vandens stebėsenos duomenys rodo, kad 
įrengus tinkamą mėšlidę nei gruntinis, nei drenažo vanduo nebus teršiamas.

Ūkiuose, užsiimančiuose intensyvia žemdirbyste, tikslinga įrengti drenažo vandens 
kokybės stebėjimo postus ir gręžinius gruntiniam vandeniui tirti. Teršalų koncentraci-
joms gruntiniame vandenyje viršijus leistinąsias normas, reikia taikyti vieną iš minėtų 
ekonominių priemonių.
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