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Tikslas – apsaugoti dirvožemį ir tausiai jį naudoti remiantis tokiais pagrindiniais principais:
1) neleisti degraduoti dirvožemiui ir išsaugoti jo funkcijas;
2) atkurti degradavusius dirvožemius bent tiek, kad atitiktų esamus ir numatomus naudojimo poreikius,
taip pat atsižvelgiant į dirvožemio atgaivinimo išlaidas.

Komisijos siūlomą strategiją sudaro keturi pagrindiniai ramsčiai:
• teisės aktai, kurių esminis tikslas – dirvožemio apsauga ir tausus jo naudojimas;
• dirvožemio apsaugos integravimas formuojant ir įgyvendinant nacionalinę ir Bendrijos politiką;
• žinių apie dirvožemio apsaugos aspektus spragų užpildymas, vykdant mokslinius tyrimus pagal Bendrijos ir
nacionalines programas;
• visuomenės informavimo apie būtinybę saugoti dirvožemį gerinimas.

Išskiriamos grėsmės:
1. EROZIJA
2. ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ MAŽĖJIMAS
3. TANKINIMAS
4. TARŠA
5. SANDARINIMAS*
6. NUOŠLIAUŽOS (mums neaktualu)
7. ĮDRUSKĖJIMAS (mums neaktualu)
8. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MAŽĖJIMAS (susisieja su kitais dokumentais)

*

Dirvožemio degradavimo problemos sprendžiamos tokiais
etapais:
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Valstybės narės priima NACIONALINĘ VALYMO STRATEGIJĄ

Valstybės narės priima PRIEMONES tikslui pasiekti

ATASKAITA Komisijai

ATASKAITA Komisijai

Dirvožemio apsaugos priemonės turi kompleksiškai susisieti su kitomis programomis. Pvz.: su žemės ūkio gerąja
praktika, su Nitratų direktyva, su Vandens pagrindų direktyva, su nacionaline miškų programa ir kt. Leidžiama valstybėms
narėms pačioms nusistatyti, kokių aukštų tikslų jos nori siekti, ir pasirinkti jų manymu tinkamiausias ir ekonomiškai
efektyviausias priemones pagal programas ir atkūrimo strategijas.

Europos Sąjungos Dirvožemio apsaugos
direktyvos projektas
Europos Komisija 2006 m. pasiūlė Dirvožemio apsaugos
sistemos direktyvą. 2007 m. lapkričio mėn. pasiūlymą po
pirmojo svarstymo maždaug dviejų trečdalių balsų
dauguma priėmė Europos Parlamentas. 2010 m. kovo
mėn. Aplinkos ministrų taryboje valstybių narių mažuma
tolesnį procesą užblokavo dėl subsidiarumo, per didelių
sąnaudų ir administravimo naštos priežasčių.

Direktyvoje grėsmės yra tos pačios, kaip ir ES dirvožemio
apsaugos strategijoje.

Gautų apie direktyvos projektą atsiliepimų ir ekspertų vertinimo santrauka:
Buvo paminėta, kad egzistuoja grėsmės, kurios gali būti rimtos ir sukelti negrąžinamų pasekmių. Vieningai sutinkama, kad
tokių grėsmių yra.

Vieningai sutarta dėl to, kad dirvožemio apsauga turėtų būti tokio paties lygio, kaip kitų aplinkos terpių, pavyzdžiui, oro ar
vandens, nes dirvožemio funkcijos yra gyvybiškai svarbios žmonių ir ekosistemų išlikimui.
Pabrėžiama, kad dėl didžiulės Europos dirvožemių įvairovės Bendrijos dirvožemio politikoje negalima taikyti „vieno kurpalio“
principo. Daugelis pasisakė už lanksčią sistemą, kuri leistų atsižvelgti į vietos dirvožemių ir žemės naudojimo ypatumus. Todėl buvo
visuotinai sutariama, kad Europos mastu turėtų būti sukuriama sistema, kurioje būtų nustatyti bendri tikslai ir principai, o valstybėms
narėms paliekama laisvė priimti konkrečias priemones tinkamu administraciniu ir geografiniu lygmeniu.

EUROPOS KOMISIJA

Briuselis, 2012 02 13
COM(2012) 46 final

Europos Sąjungos Dirvožemio apsaugos teminės
strategijos įgyvendinimo ataskaita
2012 02 13

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ
KOMITETUI
Dirvožemio apsaugos teminės strategijos įgyvendinimas ir vykdoma veikla

Išvados. Dirvožemio degradacijos klausimų reikšmę pavyko parodyti įgyvendinant Dirvožemio apsaugos
teminę strategiją, tačiau vis dar nėra sistemingos visos Europos dirvožemių kokybės stebėsenos ir apsaugos,
nors nuo strategijos priėmimo praėjo penkeri metai. Vadinasi, žinios apie dirvožemių būklę ir kokybę tebėra
suskaidytos, o dirvožemių apsauga nevykdoma efektyviai ir suderintai visose valstybėse narėse.

Įdomesnės ataskaitos mintys

1. DIRVOŽEMIO DEGRADACIJA TĘSIASI ...
Dykumėjimo, žemės degradacijos ir sausrų poveikį jaučia virš 1,5 mlrd. žmonių daugiau kaip 110 valstybių...
Kasmet planeta netenka 24 mlrd. tonų dirvožemio armens. Per pastaruosius du dešimtmečius jo prarasta tiek, kad užtektų visam JAV pasėlių
plotui uždengti.
Žmogaus veiklos sukelta dirvožemių degradacija yra klimato kaitos veiksnys. Dėl jos į atmosferą pateko 20 proc. viso 1850–1998 m.
išmesto CO2 kiekio.
... ir Europos Sąjungoje
Europos aplinkos agentūros 2010 m. aplinkos būklės ataskaitoje parodyta, kad dirvožemio degradacija didėja...


Dėl dirvožemio sandarinimo ES kasdien buvo prarandami ne mažiau kaip 275 ha dirvožemio arba 1 000 km2 per metus! Šis skaičius
ypač reikšmingas, kadangi žemės ūkio našumas nedidėja ir tai, kad, norint kompensuoti vieną prarastą Europos derlingos žemės hektarą,
kitame pasaulio krašte reikėtų pradėti dirbti dešimt kartų didesnį plotą.



Pagal parengtą vandens erozijos modelį 27 ES valstybėse narėse erozijos paveiktų plotų yra 1,3 mln. km2 ir beveik 20 proc. tokių plotų
per metus prarandama daugiau kaip 10 t/ha dirvožemio.



Nusėdantys rūgštinantieji oro teršalai yra viena iš dirvožemio rūgštėjimo priežasčių. Dėl rūgštėjimo mažėja dirvožemio pH, todėl kinta
jo ekosistema, kaupiasi sunkieji metalai ir mažėja derlius.



Nuo biologinės dirvožemių įvairovės priklauso daug esminių jų funkcijų, pavyzdžiui, juose pasklinda augalams ir kitiems organizmams
naudoti tinkamų formų maistinės medžiagos, jie sulaiko teršalus bei ligų sukėlėjus ir taip grynina vandenį, jie daro įtaką atmosferos
sudėčiai, nes dalyvauja anglies apykaitos cikle, taip pat yra vienas iš svarbiausių genų ir cheminių medžiagų, pavyzdžiui, antibiotikų,
šaltinis. Toks pavojus iškilęs tankiai gyvenamose ir (arba) intensyvios žemdirbystės, pavyzdžiui, grūdinių ir pramoninių kultūrų,
gyvulininkystės, šiltnamių, sodininkystės, vynuogininkystės ir daržininkystės, vietovėse.

Prof. Rainer Stegmann paskaita 2011-04-20

Waste Management Act

Atliekų tvarkymo įstatymas

Federal Clean Water Act

Federalinis švaraus vandens įstatymas

Federal Clean Air Act

Federalinis švaraus oro įstatymas

Chemical Substances Act

Cheminių medžiagų įstatymas

Federal Mining Act

Federalinis kalnakasybos įstatymas

Federal Soil Protection Act

Federalinis dirvožemio apsaugos įstatymas

PAVADINIMAS:
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
Dirvožemio nuo žalingų pokyčių apsaugos ir nenaudojamų pavojingų vietų atgaivinimo įstatymas
Federal Soil Protection Act
TIKSLAS – apsaugoti ir atkurti tvarias dirvožemio funkcijas.
A. natūralias;
B. kaip sudėtinės ekosistemos dalies;
C. kaip gamtos ir kultūros paveldo;
D. kaip tenkinančias visuomenės poreikius: žemės ar miškų ūkio, poilsio ir kt.
OBJEKTAS – žemės sklypas.
ATSAKINGAS – žemės savininkas.

ĮSTATYMĄ SUDARO DVI DALYS:
I. UŽTERŠTAS DIRVOŽEMIS
Apima: 1) vertinimo pagrindą – leistinas ribas (pateiktos poįstatyminiuose aktuose); 2) poveikio mastą ir galimus
pokyčius; 3) dirvožemio atgaivinimo planą.
Valstybės institucijos vykdo užterštų ir galimai užterštų teritorijų kontrolę.
II. TVARUS ŽEMĖS NAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE
Apima gerąją žemdirbystės praktiką (atskiras leidinys). Galutinis rezultatas – dirvožemio derlingumo išsaugojimas.
Išskirti šie svarbiausi veiksniai:
1)žemės dirbimas atsižvelgiant į oro bei vietos sąlygas;
2)dirvožemio struktūros išlaikymas ir pagerinimas (dirvožemio suspaudimas);
3)kova su vandens ir vėjo erozija;
4)būtino gamtos landšafto išsaugojimas – sklypų ribos, medžių ir krūmų išsaugojimas, apsauginės juostos ir kt.;

5)dirvožemio biologinio aktyvumo skatinimas.

PAVADINIMAS:
Bodenschutzgesetz
Dirvožemio apsaugos įstatymas
Soil Protection Act

1991-07-03 (atnaujintas 2013-10-14)

TIKSLAS – apsaugoti dirvožemį nuo pažeidimų, ypač erozijos, suslėgimo, taršos kenksmingomis medžiagomis ir
atstatyti bei pagerinti jo derlingumą.

Apima žemę (plotus), kur auga augalai ar jų nėra, taip pat plotus, kur humingojo dirvožemio sluoksnio nėra. Tai
žaliosios erdvės (parkai, skverai, sporto ir golfo aikštynai), karjerai, sodai, dirvonai, žemės ūkio gamybos pasėliai,

namų ūkio žemė, miškai ir Alpės.

Įstatymas sudarytas iš 9 skyrių:
1. Bendras skyrius. Tikslas, panaudojimo sritis, terminai. 2. Nuotekų dumblas ir kompostai. 3. Tręšimas. 4. Augalų
apsauga. 5. Dirvožemio apsaugos programa. Dirvožemio būklės informavimo programa. 6. Bandymai ir
konsultacijos. 7. Reikalavimai. 8. Vykdymas ir administravimas. 9. Atsakomybė ir baigiamosios nuostatos.

Žemdirbystės gerosios praktikos skyriuje dirvožemio derlingumui išsaugoti išskiriami tie patys veiksniai, kaip ir
vokiečių įstatyme, tačiau dar papildomai išskiriamas dirvožemio organinės medžiagos išsaugojimas.

Įstatyme yra 52 paragrafai, jo apimtis - 32 puslapiai. Įstatyme daugelis dirvožemio naudojimo klausimų sprendžiami
poįstatyminiuose dokumentuose.

I. FEDERALINIAI ĮSTATYMAI

• Umweltschutzgesetz (USG, 07.10.1983)

Aplinkos apsaugos įstatymas

• Verordnung über die Belastung der Böden (VBBo, 01.07.1998)

Reglamentas dėl dirvožemio užterštumo

• Bestimmungen, die direkt mit dem Bodenschutz in

Nutarimai susiję tekste su dirvožemio apsauga

Zusammenhang sind (StoV, LRV, LWG, usw.)

• Raumplanungsgesetz (RPG, 2.06.1979)

Teritorijų planavimo įstatymas

II. KONTONŲ ĮSTATYMAI
•

Kantonale Verordnung vom 20,08,2002 über den Bodenschutz Kantonų dirvožemio apsaugos tvarka (2002 08 20)

•

Kontonalen Richtplan

Kantonų priemonių planas

Šveicarijoje kiekvienas kantonas turi patvirtintą dirvožemio apsaugos strategiją ir priemonių planą, numato siektinus rezultatus. Turi
koordinacinę grupę dirvožemio apsaugai, į kurią įeina statybos ir teritorijų planavimo tarnyba, aplinkos tarnyba, žemės ūkio tarnyba,
miškų, gyvūnų ir žuvininkystės tarnyba, žemės ūkio institutas, melioracijos tarnyba ir kt. Koordinacinė grupė žiūri, kaip vykdomas
priemonių planas, nagrinėja naujas dirvožemio apsaugos problemas, kuria strategiją.

Dirvožemio apsaugos finansavimas
Tvirtinamas kantono dirvožemio apsaugos priemonių planas, kuriame skiriamos lėšos numatytiems darbams ir
tarnyboms.
Svarbiausi dirvožemio apsaugos koordinacinės grupės darbai:
• kontroliuoja ar išmokos ūkiams atitinka dirvožemio apsaugos kriterijus – apsaugą nuo erozijos, sėjomainos
taikymą, augalų apsaugos priemonių naudojimą, žemės dirbimą, subalansuotą tręšimą ir trąšų balansą, landšafto
išsaugojimą, dirvožemio tyrimų atlikimą ir derlingumo išsaugojimą;
• teritorijų planavimas – pastatai, parkai, rekreacijos ir gamybos zonos;
• statybų priežiūra – dirvožemio apsauga statybos vietoje, dirvožemio grąžinimas į tą pačią vietą;
• nagrinėja dirvožemio stebėsenos rezultatus ir jų pagrindu planuoja apsaugos priemones, atnaujina dirvožemio
kokybės (boniteto) medžiagą;
• planuoja mokymus bei informuoja visuomenę dirvožemio apsaugos klausimais;
• kas 5 metai teikia federalinei valdžiai ataskaitą apie dirvožemio taršos pokyčius kantono teritorijoje.

Pavyzdys:
Freiburg kantono dirvožemio apsaugos perspektyvos ir siūlymai
Tyrimai rodo, jog taikomos priemonės stabilizavo humuso kiekio mažėjimą dirvožemyje. Daug kur
dirvožemiai parūgštėjo, todėl būtini korekciniai veiksmai. Dirvožemyje jaučiamas judriojo fosforo mažėjimas, tačiau
jo atsargų yra dar pakankamai. Didėja dirvožemių tarša sunkiaisiais metalais, ypač kadmiu ir cinku, o dirvožemio
erozija ir toliau išlieka vienu svarbiausiu dirvožemio degradacijos veiksniu. Nuoseklus darbas leido veiksmingiau
kovoti su dirvožemio sutankinimu ir nitratų kiekio sumažinimu gruntiniuose vandenyse. Perspektyvoje dirvožemio
apsaugos strategijoje ir toliau turėtų būti numatytas augalų apsaugos priemonių ir mineralinių trąšų naudojimo
mažinimas. Reikalingas miško dirvožemių atstatymas po sunkios miško technikos darbo. Daugiau dėmesio skirti
žemės naudotojų (žemdirbių, verslininkų, miškininkų, statybininkų, sodininkų-mėgėjų) informavimui apie tvarų
žemės naudojimą. Tobulinti monitoringo duomenų panaudojimą ir viešinimą. Reikalinga planuojant žemės ūkio
gamybą daugiau vadovautis esamų dirvožemių charakteristikomis ir balu, tam parenkant augalus, sėjomainas, žemės

dirbimą. Neigiamam urbanizacijos poveikiui sumažinti daugiau dėmesio skirti landšafto planavimui. Miesto plotų
dirvožemiuose (žaidimo aikštelėse, skveruose, soduose) gana dažnai randamos didelės teršalų koncentracijos, kurios
kenkia ne tik dirvožemio gyvybės grandinei, bet ir visuomenės sveikatai.

Soil Themes > Soil Contamination > Workshop November 2003 > National Legislation
ES šalyse įstatymai susiję su dirvožemiu (1)
•Bulgaria
Bulgaria Environment Protection Act
•Cyprus
•Czech Republic
Czech Env Policy
Czech Agricultural Land Law
Czech EIA Law
Czech Environment Protection
Czech Geology Law
Czech IPPC Act
Czech Nature Conservation
CzechP ublic Health Protection
Czech Waste Law
Czech Water Act
•Estonia
Estonia EIA Act
Estonia Limit values Soil Groundwater

•Hungary
Hungary Bankruptcy Liability
Hungary Built Env Act
Hungary Civil Code
HungaryC rimina lCode
Hungary Env ProtAct
Hungary Env Tax Law
Hungary Groundwater Decree
Hungary Landuse Planning Act
Hungary Limit values Decree
Hungary Mining Law
Hungary Waste Law
Hungary Water Law
•Lithuania
Lithuania Pollution Law
•Poland
Poland Environmental Protection Act
PolandS oil Concentrations
Poland Pollutant Register

Soil Themes > Soil Contamination > Workshop November 2003 > National Legislation
ES šalyse įstatymai susiję su dirvožemiu (2)
•Malta
•Latvia
Latvia EIA
Latvia Circulation Fertilisers
Latvia Env Prot Law
Latvia Landfil Regulation
Latvia Natural Resources Tax Law
Latvia Natural Resource Tax Law Implementation
Latvia Nitrate Regulation
Latvia Plant Protection Law
Latvia Pollution Law
Latvia Risk Assessment Regulation
Latvia Sewage Sludge Regulation
Latvia Subsoil Law
Latvia Waste Law

•Romania
•Slovakia
•Slovenia
Slovenia Env Action Program
Slovenia Landfill Regulation
Slovenia Waste Act
•Turkey
Turkey Soil Pollution Regulation

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS Į S T A T Y M A S
Šis Įstatymas reglamentuoja žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje
21 straipsnis. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos
Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo:
4) įgyvendinti teisės aktų nustatytas žemės, miško ir vandenų apsaugos nuo užteršimo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo,
aplinkos apsaugos priemones, kad neblogėtų aplinkos ekologinė būklė;
6) vykdydami statybas ir eksploatuodami naudingąsias iškasenas, laikytis teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad būtų išsaugotas derlingasis
dirvožemio sluoksnis ir rekultivuotos pažeistos žemės.
22 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

2. Šiuo Įstatymu žemės ūkio paskirties žemės sklypams nustatomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
1) ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos,
turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų
dirvožemio savybės;
2) žemės ūkio naudmenos, kurių dirvožemis yra veikiamas vėjo ir vandens erozijos, turi būti naudojamos taikant antierozinių priemonių
kompleksą;
3) žemės naudmenų plotai, kuriuos sudaro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekologiškai vertingi miškai bei medžių ir
krūmų želdiniai, taip pat pelkės, akmenynai, natūralios pievos ir ganyklos, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, turi būti naudojami
atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS Į S T A T Y M A S (tęsinys)

1994-04-26 (atnaujintas 2004-01-27)

34 straipsnis. Žemės informacinė sistema
2. Žemės informacinės sistemos tvarkymas apima šiuos darbus:
1) žemės naudojimo būklės tyrimą;
2) žemės išteklių kiekybinių ir kokybinių savybių tyrimą;
3) žemės vertės tyrimą;
35 straipsnis. Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas)
2. Žemės išteklių naudojimo stebėsena susideda iš:
1) natūralių ir antropogenizuotų žemės naudmenų ir dirvožemio stebėsenos;
2) žemės ūkio naudmenų naudojimo ir apsaugos stebėsenos;
3) žemės naudmenų melioracinės būklės stebėsenos.
3. Žemės išteklių naudojimo stebėseną organizuoja Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.
39 straipsnis. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte numatoma:
1) kraštovaizdžio formavimo priemonės;
2) žemės ūkio naudmenų dirvožemių apsaugos ir gerinimo priemonės,.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 1998 06 16 (atnaujintas 2014-04-29)
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 1997-10-21 (atnaujintas 2009-12-17)
Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 1999-11-04 (atnaujintas 2013-07-23)
Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas 2000-04-18 (atnaujintas 2012-11-06)
Lietuvos Respublikos dirvožemio apsaugos įstatymas

jo nėra (yra 1997 m. rengtas projektas)

Jei būtų visi 5 įstatymai, tai būtų kaip Vokietijoje

Turime visą aplinką apimantį įstatymą
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 1992 01 21 (atnaujintas 2013-05-09)
Sąvokos: aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio,
augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir
antropogeninės sistemos.

Lietuvos higienos norma HN 60:2004: Pavojingų cheminių Ši higienos norma nustato pavojingų cheminių medžiagų
didžiausias leidžiamas koncentracijas dirvožemyje, kurios
medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje
tiesiogiai ar netiesiogiai (per augalus, orą ar vandenį) nekenkia
žmogaus ir jo ateinančių kartų sveikatai. ????? (foniniai lygiai
neatitinka tikrovės /prof. G. Staugaitis)

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai Reikalavimai nustato biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo
sąlygas, kompostuojamų atliekų rūšis, reikalavimus komposto
reikalavimai (AM 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57)
kokybei ir naudojimui.

LAND 20-2005: nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei Dokumento tikslas – reguliuoti nuotekų dumblo naudojimą
žemės ūkyje, energetinių kultūrų auginimui bei pažeistų
rekultivavimui reikalavimai
teritorijų rekultivavimui taip, kad nebūtų daromas neigiamas
poveikis dirvožemiui, augmenijai, gyvūnams ir žmonėms.

Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti (AM-ŽŪM Tikslas – mažinti neigiamą mėšlo ir srutų poveikį aplinkai.
2005 m. liepos 14 d. Nr. D1-367/3D-342; atnaujinta 2011-01-01)

Reikalavimai techninio komposto, techninio raugo ir stabilato Šiuo dokumentu nustatomi reikalavimai techninio komposto,
kokybei ir naudojimui (AM 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. D1-778) techninio raugo, stabilato kokybei ir naudojimui. 14. Techninis
kompostas, techninis raugas, atitinkantys nustatytus
parametrus, naudojami rekultivacijai pažeistų teritorijų, kurios
vėliau nebus naudojamos maistui skirtų augalų auginimui

Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės (AM 2014 Taisyklės nustato medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio
tręšimui žemės ūkyje, įskaitant energinių augalų auginimui,
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. D1-572)
miškų ūkyje bei pažeistų teritorijų rekultivavimui, civilinėje
inžinerijoje, tvarką. Šalyje pelenų kiekiai sparčiai didėja, jie
tampa vienu iš didžiausių dirvožemio taršos šaltiniu.

Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos Tikslas: 1) apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo
cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų poveikio;
apsaugos reikalavimai (AM 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1- 2) saugoti dirvožemį, gruntą, žemės sluoksnius ir požeminį
230)

Įdomus faktas tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra metinėse
ataskaitose, pavyzdžiui, „Aplinkos būklė 2012. Tik faktai“ pateikia
taršos rodiklius daugelio sričių, o apie dirvožemį – nieko. O tos
sritys: oras, upės, ežerai, Kuršių marios, Baltijos jūros krantai,
paviršinis vanduo, žuvų populiacijos, miškingumas, miško gaisrai,
atliekų tvarkymas, pavojingos atliekos, komunalinės atliekos,
pakuotės, nuotekų valymas.

vandenį nuo galimos taršos, vykdant veiklos rūšis, kuriose
naudojamos cheminės medžiagos;
3) mažinti neigiamą poveikį dirvožemiui, gruntui, gilesniems
žemės sluoksniams ir požeminiam vandeniui, su šiais aplinkos
komponentais susijusių ekosistemų būklei.

Visi minimi dokumentai susiję su technogenine tarša

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (LRS 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301, atnaujinta Terminai: teritorija, sklypas.
2013-23-23)

Pesticidų atliekų saugojimo vietų ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų 2007–2013 metų
tvarkymo programa (LRV 2007 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 350)
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (LRS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, atnaujinta 2013-07-16)

Terminas: sklypas (pvz., statybos
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (LRS 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, sklypas).
atnaujinta 2008-11-11)
Terminai: žemės sklypas,

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (LRS 1994-11-22 Nr. I-671, atnaujinta 2014-04-240)
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (LRS 1995-07-05 Nr. i-1034, atnaujintas 2010-06-30)

teritorija.
Terminas: miško žemė.
Terminai: žemės sklypas, žemės

Žemės gelmės – žemės plutos (litosferos) dalis, pradedant podirvio uolienų paviršiumi gelmės.
sausumoje ir dugno nuosėdų paviršiumi vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe ir
ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas (LRV 2004-12-01 Nr. 1526)
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (LRS 1997-11-20, atnaujintas 2006-05-04)

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2014 metai)
1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2014 metų planas;
1.2. Radiologinio oro monitoringo 2014 metų planas;
1.3. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2014 metų planas;
1.4. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringo 2014 metų planas;
1.5. Išmetamų į atmosferą teršalų monitoringo 2014 metų planas;
1.6. Baltijos jūros monitoringo 2014 metų planas ir plano priedas;
1.7. Kuršių marių monitoringo 2014 metų planas ir plano priedas;
1.8. Ežerų monitoringo 2014 metų planas;
1.9. Upių monitoringo 2014 metų planas;
1.10. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2014 metų planas;
1.11. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų (išskyrus paukščių) rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2014 metų planas;
1.12. Europos bendrijos svarbos augalų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas monitoringo 2014 metų planas;
1.13. Žuvų monitoringo 2014 metų planas;
1.14. Krantų dinamikos monitoringo 2014 metų planas;
1.15. Agroekosistemų monitoringo 2014 metų planas;
1.16. Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo 2014 metų planas.

O kokios mūsų pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai?
2000 m. pirmasis leidinys. Apimtis su priedais - 63 psl.
Skyriai:
•

Žemdirbystė ir aplinkos apsauga

•

Kalkinimas ir tręšimas

•

Augalų apsauga ir pesticidų naudojimas

•

Gyvulininkystė

•

Mėšlo laikymas ir naudojimas

•

Nuotėkų ir atliekų tvarkymas

•

Melioracija, biologinė įvairovė ir kraštovaizdis

sutrumpintai GŽP
2009 m. išleistas 95 psl. apimties
leidinys „Aplinkosauga ir tręšimo
planavimas.

2007 m. pataisytas bei papildytas ir antras leidimas.
Apimtis - 38 psl. Skyriai:
• Azoto trąšų naudojimas
• Gyvulių mėšlo kaupimas ir naudojimas

Kiti
Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės (ŽŪM 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-227, 192 psl.)
Ekologinio žemės ūkio taisyklės (ŽŪM 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375, atnaujinta 2014-04-12)

Žaliojoje knygoje pristatoma naujų įstatymų rengimo nuostatos, strateginės
politikos kryptys, aptariama ateities vizijos formavimas.
Žalioji knyga

LIETUVOS
KAIMO
ATEITIS

VILNIUS
2010

Leidinyje daugiausia vietos skiriama demografinėms ir kaimo užimtumo problemoms.
Apie dirvožemį neužsimenama.
2011 m. išleistame leidinyje pristatoma nauja žemės našumo vertinimo metodika –
ketvirtasis žemės vertinimas Lietuvoje.
Pirmasis žemės vertinimas (Valakų reforma) Žygimanto Augusto įsakymu pradėtas
vykdyti 1553 m. Pagal kokybę buvo išskirtos 4 žemės kategorijos: 1) gera, 2) vidutinė, 3) menka,
4) prasta (smėliai, pelkės).
1923 m. pagal prof. Juozo Tonkūno metodiką buvo pradėtas vykdyti antrasis žemės
vertinimas.
Trečiasis žemės našumo vertinimas šalyje atliktas 1966-1968, 1977-1980 m.,
patikslintas - 1985, 1988-1990 ir 1998 m.

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ NAŠUMO VERTINIMO DUOMENŲ BAZĖS ŽNV_DB10LT PARENGIMAS
Dirvožemio tipologinis
vienetas ir
granuliometrinė
sudėtis
(13-64 balai)

+

Koeficientai dėl
dirvožemio pH (0,8-1,0),
judriojo fosforo (0,85-1,11),
judriojo kalio (0,87-1,08)

+

Koeficientai dėl
dirvų akmenuotumo,
dirvožemio margumo,
klimato

=

Žemės
našumo
balas

2012 m. išleistame leidinyje išanalizuoti esami šalies žemės ištekliai, jų naudojimas,
reglamentuojantys teisės aktai bei kiti dokumentai, ir pateikti pasiūlymai dėl racionalaus žemės ūkio
paskirties žemės naudojimo. Parengtos šalies žemės fondo naudojimo kryptys 2012–2030 metams.
Leidinio apimtis - 247 psl.
Išsamiai išnagrinėti šie klausimai:
• našių žemės ūkio naudmenų išsaugojimas;
• apleistų žemės ūkio naudmenų panaudojimas;
• žemės fondo panaudojimo optimizavimas;
• kultūrinio kaimiškojo kraštovaizdžio formavimas agrarinėse teritorijose ir kt.
Šio turinio ataskaitos didesnio dėmesio nesulaukė, o autoriaus iniciatyva nedideliu tiražu išleisti
leidiniai greitai prapuolė.

Agrocheminių dirvožemių savybių tyrimų programa (tęstinė)
1) 2007-2009 m.
2)2010-2012 m.
3) 2013-2015 m.
4) rengiamas 2016-2020 m. projektas

Agrocheminių dirvožemio savybių stebėsena pradėta 1965 m. Iki
1991 m. ūkiai buvo ištirti 4 kartus. Buvo tiriama: pH, judrieji fosforas
ir kalis. Dalyje plotų (vieną kartą 1986-1989 m.) buvo ištirti
mikrolelementai, humusas. 1991 m. darbai sustojo. Nuo 1993 m.
pradėti vykdyti stebėsenos darbai, kurių metinės apimtys sudarė 3040 tūkst. ha. Stebėsena atnaujinama maždaug kas 12-14 metų. Nuo
2007 m. trijų metų laikotarpiu rengiamos šios programos priemonių
įgyvendinimo priemonės. Programa tvirtinama ŽŪM ministro
įsakymu.

Programos tikslas – užtikrinti informacijos kaupimo veiklos tęstinumą rengiant dirvožemio agrocheminių savybių duomenų bazę
(DirvAgroch_DB10LT) apie šalies žemės ūkio naudmenų dirvožemio agrochemines savybes, jų kaitą atskiruose regionuose, skirtą
strateginėms bei ūkinėms valstybės, savivaldybių bei žemdirbių reikmėms.

Programos uždaviniai:

1. Kasmet nenutrūkstama seka vykdyti dirvožemio agrocheminius tyrimus nustatant pH (rūgštumo), judriojo fosforo, judriojo kalio
kiekį ir gautus tyrimų rezultatus kaupti DirvAgroch_DB10LT.
2. Pavasarį ir rudenį vykdyti dirvožemio mineralinio azoto ir mineralinės sieros stebėsenos tyrimus ir gautą medžiagą panaudoti
nitratų taršai išaiškinti, o žemdirbiams rekomenduoti einamųjų metų azoto ir sieros trąšų normas augalams tręšti.

O kokią paramą žemdirbiai gavo gerindami dirvožemio kokybę? Pažiūrėkime.
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMA
I KRYPTIS. Žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas
II KRYPTIS. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas
1 PROGRAMA. Kraštovaizdžio tvarkymo programa
1.1. Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas
1.2. Šlapynių tvarkymas
1.3. Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymas pievose
1.4. Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje
1.5. Ražienų laukai per žiemą
1.6. Medingų augalų juostos arba laukai ariamoje žemėje
1.7. Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas
1.8. Melioracijos griovių tvarkymas

2 PROGRAMA. Ekologinio ūkininkavimo programa
3 PROGRAMA. Retų veislių programa

4 PROGRAMA. „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimo programa
III KRYPTIS. Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas ir kaimo ekonomikos įvairinimas
IV KRYPTIS. LEADER

Paramos dirvožemio gerinimui praktiškai nebuvo, tačiau matosi parama vandeniui!

O kokią paramą žemdirbiai gaus ateityje?
Kaimui bendra tiesioginės paramos suma 2014–2020 m. sieks 1,98

mlrd. eurų.

Lietuvai labai svarbi susietoji parama. Didžioji šios paramos dalis skiriama gyvulininkystei paremti, likusioji dalis –
augalininkystei. Susietoji parama daugiausia nukreipta į pieno sektorių, taip pat remiami ir pieniniai buliai, mėsiniai
galvijai, avys bei ožkos. Pagal reglamento nuostatas susietoji parama skiriama ne veiklai plėtoti, bet probleminių sričių
veiklai palaikyti, kad ši nesunyktų ir išliktų.
Žemės ūkio ministerijos informacija 2014-07-09

Kai kurie pastebėjimai
Lietuvių kalbos sakinių struktūra (sintaksė)
Kiekvienas sakinys turi veiksnį ir tarinį, net jei jie yra tik numanomi, todėl šios sakinio dalys yra vadinamos
pagrindinėmis sakinio dalimis, o sakinyje kartu sudaro gramatinį centrą. Be jų dar sutinkami papildiniai, pažyminiai ir
aplinkybės.
VEIKSNYS
Statybos, teritorijų planavimas,
augalai,
gyvūnai,
nuotekų
dumblas, pelenai ir kt.

TARINYS
Dažniausiai
naudojami
terminai:
naudojimas, tvarkymas ar kt. (pvz.,
nuotekų dumblo naudojimas)

O kada dirvožemis taps veiksniu? Lietuvoje šią vietą seniai turi vanduo ir oras.

VIETOS APLINKYBĖ
Dirvožemis (šnekamąja kalba
vadinamas teritorija, vieta, sklypu)

DIRVOTYROS MOKYMAI
Aukštosios mokyklos
Specializuotas dirvotyros kursas dėstomas šių specialybių studentams:
Aleksandro Stulginskio universitete
agronomams
miškininkams
vandens ūkio specialistams
žemėtvarkininkams
Šiaulių universitete
rekreacinės miškininkystės specialistams
aplinkotyrininkams ir ekologams
aplinkos ir profesinės saugos specialistams

O koks dėstytojų kvalifikacijos
lygis?
Kokie
vertinimo
kriterijai? Kokią medžiagą
naudoja?

Vilniaus universitetas
geografams
ekologams
zoologams
Klaipėdos universitete
hidrologams
ekologams
aplinkos inžinieriams

Kolegijos
Tik kai kuriose kolegijose dirvotyra dėstoma kaip skyrius kokios nors disciplinos. Pvz., Žemaitijos ir Klaipėdos valstybinėse
kolegijose dėstoma Agronomija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje – Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai.
Tokių mokymų nėra!

Kvalifikacijos kėlimas

Dirbantiems specialistams labai reikalingos žinios apie dirvožemio ir kitas (našumo, agrocheminių savybių) duomenų bazes ir
jų naudojimą, monitoringų rezultatus, apie pokyčius dirvožemio klasifikacijoje, teisinius dokumentus ir politiką susijusius su
dirvožemiu, apie priemones dirvožemio degradacijai sumažinti, standartus, naujausius mokslo pasiekimus. Reikalingos
praktinės žinios – pažinti ir apibūdinti dirvožemio profilį.

Lietuvoje dirvožemio apsaugą reglamentuojantys teisiniai dokumentai taikomi vieniems ar kitiems
gyvenimo atvejams, tačiau nėra tarp jų koordinacijos ir siektino bendro rezultato.

Dirvožemis niekur nėra pagrindinis veiksnys, jo vaidmuo daug kur yra šalutinis: „gal ir negerai būtų ...“.
Nėra ilgalaikės dirvožemio naudojimo strategijos ir dirvožemio apsaugos plano.
Dirvožemio apsauga tik nedidele dalimi susisieja su žemės informacine sistema (LR Žemės įstatymo 34
straipsnis) ir žemės išteklių naudojimo stebėsena (LR Žemės įstatymo 35 straipsnis), o „Pažangaus
ūkininkavimo taisyklės ir patarimai“ (gera ūkininkavimo praktika) jau pasenę, ne visur atitinka šių dienų
realijų, jų kontrolės mechanizmas nėra efektyvus.
Mokymas apie dirvožemį, jo reikšmę ir vykstančių procesų valdymą labai silpnas arba jo nėra kaimo ir
aplinkos specialistus ruošiančių kolegijų ir žemės ūkio mokyklų lygmenyje, o šalyje kvalifikacijos kėlimas
dirvožemio klausimais nevyksta.
Dirvožemio apsaugos politika kiekvienoje ES šalyse yra specifinė, tačiau svarbiausia – visur yra ilgalaikė
strategija ir siektini rezultatai, kurie remiasi ne tik ES teisiniais dokumentais, bet ir realia situacija šalyje.
Nieko nekeičiant dirvožemio degradacija Lietuvoje tik didės!

