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Naudą semiant rieškutėmis, dirvožemis sunegaluoja
čiame dirvožemyje tampa judrus
augalams ypač žalingas aliuminis,
padidėja kitų sunkiųjų metalų judrumas.

Irma DUBOVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Dirvožemis drauge su vandeniu ir oru yra gyvybės pamatas. Tačiau iki šiol dirvožemio
apsaugai buvo skiriamas per
menkas dėmesys. Antai Lietuva vis dar neturi dirvožemio
apsaugos įstatymo. Siekdamos
atkreipti dėmesį į esminį dirvožemio vaidmenį Žemės ekosistemoms, Jungtinės Tautos
2015-uosius paskelbė Tarptautiniais dirvožemio metais, jiems
parinko iškalbingą šūkį: sveikas
dirvožemis sveikam gyvenimui.

„Įdaras“ –
sunkieji metalai

Nesaugomas turtas –
išpustomas

Nuošliaužos, besikaupianti tarša, druskėjimas, gruntinio
vandens patvanka... Dirvožemiui
pavojų kelia įvairūs geologiniai
reiškiniai, bet nuo praėjusio amžiaus antrosios pusės didesnę nei
natūralūs gamtos veiksniai įtaką
daro žmogaus veikla.
Pasaulyje kasmet iškasama
57 tūkst. mln. t grunto, uolienų.
Tai tris kartus daugiau nei perneša nešmenų visos pasaulio upės.
Žmogus formuoja naujus geologinius sluoksnius – technogeninius
darinius, tokius kaip taršos židiniais tampantys savavališki sąvartynai, atliekų sankaupos.
Prastėjančios dirvožemio sveikatos požymiai – mažėjantis derlingumas, skurdėjanti biologinė
įvairovė, blogiau skaidomi teršalai, kurie patenka į paviršinius bei
požeminius vandenis.
Palyginti su daugeliu kitų šalių, Lietuvos dirvožemis yra natūralus ir švarus, todėl saugus, yra
labai brangintinas. Tačiau dirvožemio sveikata ir čia anaiptol nėra
ideali.

Degraduoja dėl
įvairių priežasčių

Prof. habil. dr. Gediminas
Staugaitis, Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslo centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius, tvirtina, kad dirvožemis
šalyje yra niokojamas.
Gyvas organizmas, kuris kartu su oru bei vandeniui duoda
pagrindą gyvybei egzistuoti ir
formuojasi tūkstančius metų, degraduoja dėl įvairių priežasčių.
Jos įvardytos Europos Sąjungos
dirvožemio apsaugos strategijoje. Lietuvoje neturime bėdų dėl
dirvožemio druskėjimo ar nuošliaužų, tačiau problemų pakanka:
humuso mažėjimas, dirvožemio
rūgštėjimas, nesubalansuotas tręšimas, dirvožemio erozija, tarša
kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, nusausintų dirvožemių
užmirkimas, viršutinio sluoksnio
šlaituose praradimas, dirvožemio
tankėjimas.... Sunkia technika ne
laiku ir netinkamai pervažiavus
per lauką, dirvožemis suplūkiamas taip, kad struktūra nepajėgia
atsikurti per penkiolika metų.
Daugelyje Vakarų Europos
šalių dirvožemis saugomas įstatymais, kitais su jo apsauga susijusiais dokumentais. Lietuva kol
kas neturi deramos dirvožemio
apsaugos, nors įstatymas 2007 m.
buvo kuriamas.
Prof. G. Staugaitis pastebi, kad
neturime ne tik reikalingų teisės
dokumentų. Tiems, kurie dirba
žemę, stinga žinių apie dirvožemį,
tinkamos kvalifikacijos konsultantų. Kaimo ir aplinkos specialistus rengiančiose kolegijose ir
žemės ūkio mokyklose mokymas
apie dirvožemį, jo procesų valdy-

„Siunčiame signalą ūkininkams - kažką darykite, nes visi pinigai tenka melioracijai“, - dėl nekalkinamų dirvų apgailestauja prof. Gediminas Staugaitis.

mą labai silpnas arba jo visai nėra,
neorganizuojamas kvalifikacijos
kėlimas. Specialistai pasigenda
dirvožemyje vykstančių procesų
stebėsenos ir ilgamečių bandymų.

Humusą tausoti padės
žalinimas?

Dirvožemis yra namai milijardams mikroorganizmų, daugybei mikroskopinių organizmų, sliekų ir kitų gyvių. Dėl jų
bei augalų biologinio ir biocheminio kitimo susidaro puvenos,
organinė dirvožemio dalis, vadinama humusu.
Reiškinius, vykstančius dėl
humuso mažėjimo, galima apibūdinti kaip dirvožemio alinimą.
Dirvožemis greičiau perdžiūsta,
turi mažiau oro, blogėja struktūra,
dėl pagausėjusios dulkinės frakcijos paviršiuje susidaro plėvelė.
Augalai prasčiau pasisavina maisto medžiagas, susidaro lokalinė
druskų koncentracija. Sumažėja
mikroorganizmų kiekis ir dirvožemio biologinis aktyvumas. Visa
tai atsiliepia derlingumui.
Dirvožemis alinamas dėl
ūkininkavimo klaidų, ypač sėjomainos nesilaikymo. Apstu ūkių,
kuriuose metai iš metų tame pačiame lauke sėjami javai. Humuso kiekis mažėja nesubalansuotai
tręšiant organinėmis trąšomis,
kai jų seikėjama nepakankamai,
iš lauko su derliumi išvežama
daugiau organinės medžiagos nei
sugrąžinama. Neigiamai humusą
veikia dažnas ir intensyvus žemės
dirbimas: arimas, kultivavimas,
tarpueilių purenimas ir pan.
Jautresnė situacija yra Pietryčių Lietuvoje, nes smėlingame
dirvožemyje humuso kiekis yra
mažesnis – apie 1,5 proc., kai kitur paprastai 2–3 proc.
Gera priemonė dirvožemiui
humusu papildyti yra daugiametės žolės. Ekspertai viliasi, kad
žalinimo programa prisidės prie
humuso išsaugojimo.
Kaip išsaugoti humusą? Prof.
G. Staugaitis primena svarbiausias sąlygas. Reikėtų vengti sėjomainų, kuriose javai sudaro per
50 proc., daugiau auginti daugiamečių ankštinių žolių. Smėlinguose dirvožemiuose ir kitur, kur
humuso esti mažiau kaip 2 proc.,
pravartu sėti sideratus – lubinus,
seradėles, facelijas, garstyčias,

vikių ir avižų mišinius. Organines
trąšas derėtų paskirstyti taip, kad
keturlaukėje sėjomainoje kiekvieno lauko hektarui tektų po 40-45 t,
arba metams hektarui po 10-12 t.
Žiemos laikotarpį naudinga išnaudoti tarpiniams augalams – žieminiams rapsams, rugiams ir pan.
Lengvose dirvose rekomenduotinas minimalus, nearimis dirvos
dirbimas.

Rūgščių dirvų
kraštas

Augalams augti optimali pH
6–7 terpė. Natūralios sąlygos
palankesnės Vidurio Lietuvoje,
o Rytų Lietuvoje ir ypač Žemaitijoje dirvožemiai yra rūgštūs,
tad kalkinimas yra gyvybiškai
svarbus.
LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija išskyrė 10 rajonų,
kuriuose yra daugiausia sąlyginai
rūgščių (pH apie 5,5) dirvų. Daugiau kaip 60 proc. teritorijos jos
užima Varėnos ir Šilutės rajonuose (65,6 ir 63 proc.), daugiau nei
pusę – Plungės ir Šalčininkų rajonuose (55,9 ir 52,5 proc.), daugiau
nei 40 poc. – Klaipėdos, Šilalės,
Vilniaus bei Skuodo rajonuose
(46,7, 45,3, 43,1 ir 40,6 proc.),
apie trečdalį – Tauragės ir Telšių
rajonuose (39,9 ir 31 proc.).
Senieji specialistai prisimena, jog sovietiniais metais laukai buvo intensyviai kalkinami.
1985–1993 metais kasmet būdavo pakalkinama iki 300 tūkst.
ha. Pastangos davė rezultatų,
dirvų rūgštingumas probleminėse teritorijose priartėjo prie normos. Tačiau nuo tos dienos, kai
laukus nustota kalkinti, prasidėjo dirvų rūgštėjimas, buvusio
įdirbio nelikę nė pėdsako.
„Siunčiame signalą ūkininkams – kažką darykite, nes visi
pinigai tenka melioracijai“, - dėl
prastos situacijos apgailestauja
prof. G. Staugaitis. Melioracijos
būtinybės jis neneigia – užmirkstančius dirvožemius būtina sausinti, taip gerokai padidinamas
našumo balas. Drėgnų ir užpelkėjusių dirvų plotai užima milijonus
hektarų. Tačiau ne mažiau svarbu
stabdyti dirvožemių rūgštėjimą.
Juk rūgščioje terpėje augalai
skursta, bet nepajėgia pasisavinti
maisto medžiagų. Trąšos beriamos veltui. Dar blogiau – rūgš-

Dirvožemis kenksmingomis
cheminėmis medžiagomis užteršiamas daugiausia neatsakingai
ūkininkaujant.
Taršos pavojų kelia komunalinių atliekų kompostai, kitos trąšai
naudojamos, atrodo, „nekaltos“
medžiagos. Antai gausiai (6 t/ha ir
daugiau) beriant medžio pelenus,
dirvožemis užteršiamas arsenu ir
kitais sunkiaisiais metalais. Drauge su fosforo trąšomis, atgabentomis iš Maroko ar Tuniso, dirvožemis „praturtinamas“ kadmiu (dalis
jo į dirvožemį taip pat patenka su
atmosferos krituliais). Manoma,
kad augalai su derliumi iš hektaro
paima apie 0,21g kadmio.
Kadmio kaupimosi tendencija
dirvožemyje pastebima, kai hektarui seikėjama 50 kg fosforo trąšų, kurių kilograme esama daugau
kaip 40 mg šio sunkiojo metalo.
Pasak prof. G. Staugaičio, taip tręšiant kadmio kiekis dirvožemyje
ir po šimto metų nepasieks Lietuvos norminiuose dokumentuose
nustatytos didžiausios leistinos
koncentracijos (1 mg/kg smėliuose bei priesmėliuose ir 1,5 mg/
kg priemoliuose bei moliuose),
tačiau didės kadmio kocentracija vandenyse ir augaluose. Kita
vertus, intensyvios augalininkystės ūkiuose tręšimo lygis fosforu
yra daug didesnis negu 50 kg/ha,
todėl kadmio kaupimasis dirvožemyje gali būti daug spartesnis.
Ką jau kalbėti apie augalų ap-

saugos priemonių keliamą pavojų.
Maiste randama pesticidų likučių,
antibiotikų, inhibitorinių medžiagų, sunkiųjų metalų, nitratų, hormonų, mikotoksinų, konservantų,
stimuliatorių, patvarių organinių
junginių, sintetinių dažiklių...

Užteršti lengviau
nei iškuopti

Dar pamename, kokia problema buvo tapę pesticidų sandėliai sovietmečio laikų palikimas. Utilizuoti grėsmę aplinkai keliančius
pasenusius pesticidus, sutvarkyti
aplinką kainuoja milžiniškas pastangas.
Antai vienas tokių sandėlių
buvo Naujadvaryje, Šalčininkų
rajone. Jame buvo laikoma 16 t
pesticidų. Tačiau kai rajono savivaldybė nusprendė pakviesti
profesionalus, kad sutvarkytų užterštą 0,06 ha teritoriją (mat sandėlis dirbamuose laukuose, prie
pat kaimo), pesticidų jau beveik
nebuvo. „Teritorija netyrinėta,
nevalyta ir nesutvarkyta, pesticidų
likę pėdsakai – geltonos, raudonos, mėlynos spalvos vanduo, tik
kvapas vienodas“, - pasakoja geologas Gediminas Čyžius iš darbus atlikusios bendrovės „DGE
Baltic Soil and Environment“.
Atlikus tyrimus, iš tos nedidelės
teritorijos teko iškasti ir utilizuoti
81 kub. m grunto, vėliau teritorija
buvo sutvarkyta. Užterštų židinių
tvarkymas – brangus malonumas.
Biologinių tyrimų kainos dešimteriopai pranoksta įprastus, hektaro sutvarkymas gali atsieiti iki 600
tūkst. Eur.
Kaupti pesticidus – jau pamiršta mada, jai nėra palankios
ir šių produktų kainos. Šiuo metu

turime registruotus 329 augalų apsaugos produktus, 149 veikliąsias
medžiagas. Kaip ūkininkai laikosi
augalų apsaugos produtų naudojimo reikalavimų, kontroliuoja ir
stebi Valstybinė augalininkystės
tarnyba prie ŽŪM. Pasak tarnybos Augalų apsaugos produktų
ir registravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Dianos Kavaliauskaitės, Lietuvoje pesticidų
naudojama vis daugiau, ypač padidėjo glifosatų pardavimas. Specialistams nerimą kelia tai, kad 6
proc. suintensyvėjo ir herbicidų,
kurių veiklioji medžiaga yra metazachloras, pardavimas. Mat ši
veiklioji medžiaga ypač lengvai
išsiplauna, todėl jai naudoti taikomas apribojimas – daryti trejų
metų pertrauką.
Lietuviams dar tolokai iki švediškos augalų apsaugos produktų
naudojimo kultūros. Tiesa, ir Švedijoje stebėsena vykdoma, su ūkininkais dirbama jau trečią dešimtmetį. Pesticidų naudojimas šioje
šalyje išliko toks pat, o vandenyse
aptinkama veikliųjų medžiagų
koncentracija sumažėjo kartais.

Kone visa
Mendelejevo lentelė

Dirvožemio tarša rūpi ir Lietuvos geologijos tarnybai prie
Aplinkos ministerijos. Pasak tarnybos Taršos poveikio vertinimo
skyriaus vyriausiosios specialistės
dr. Virgilijos Gregorauskienės,
geologai atlieka taršos stebėseną,
dalyvauja tarptautiniuose tyrimuose.
Pasklidoji tarša į dirvožemį
patenka iš nekonkrečių šaltinių ir
pasireiškia dideliuose plotuose.
Šios rūšies tarša ne tokia intensy-

vi nei sutelktoji (iš žinomų taršos
židinių), tačiau kelia lėtinį, ilglaikį, sinerginį poveikį – pačiam
dirvožemiui, biologinei įvairovei,
požeminiam ir paviršiniam vandeniui, žmogui.
Ko tik nerandama dirvožemyje: kadmio, vario, chromo, nikelio,
švino, cinko, arseno, stibio, seleno – kone visa Mendelejevo cheminių elementų lentelė... Stebėjimai ir tyrimai ganėtinai brangūs.
Juk nežinia, ko ieškoti. Tad specialistai mėginiuose ieško viso pavojingų teršalų spektro. Kita vertus, sunku suvokti teršalų kilmę.
Kokie teršalai yra pasklidieji,
atkeliauja su oru bei krituliais, iškalbingi sniego dangos dulkių tyrimai. Šiose dulkėse rasta elementų koncentracija smarkiai viršijo
aptinkamą dirvožemyje. Antai
sidabro, cinko, švino, vario, alavo
koncentracija sniege buvo 10-60
kartų didesnė, o nikelio, molibdeno, chromo, vanadžio, fosforo,
kobalto – 2-10 kartų didesnė nei
dirvožemyje.
Iš kur atkeliauja oru pernešami teršalai? Švinas, kuris kaupiasi
organiniuose durpinguose Vakarų
Lietuvos dirvožemiuose, susijęs
su tolimosiomis oro pernašomis,
taip pat Rusijos Kaliningrado sritimi. Iš tos pačios Kaliningrado
srities bei Vakarų Euros atkeliauja
ir kitas elementas – stibis. Kadmio
šleifas driekiasi nuo „Mažeikių
naftos“. Karo pramonėje naudojamas talis daugiau aptinkamas Pietų Suomijoje, tikėtina, kad ateina
iš skalūnus deginančių Estijos ir
Rusijos katilinių, linkęs kauptis
organinėje medžiagoje. Cezis –
Černobylio avarijos palikimas,
ypač daug jo teko Suomijai, o
Lietuvos teritorija palyginti švari.
Tyrimus atlikę suomiai negalėjo
patikėti, kad mėginys, paimtas
iš miško paklotės šalia Ignalinos
atominės elektrinės, buvo švarus,
neužterštas ceziu...

Identifikuoti šaltinį –
sunku

Problema ta, kad pasklidosios
taršos šalinius identifikuoti keblu.
Dėl šios priežasties ES dokumentuose pasklidoji tarša nėra tiesiogiai reglamentuojama, nepavyksta įgyvendinti principo „teršėjas
moka“.
Dirvožemis yra vienintelė
gamtinė terpė, dėl kurios taršos
nei mokslininkai, nei politikai nesugebėjo susitarti. Ta pati niekinė
situacija yra Lietuvoje.
Ledai pajudės tuomet, kai problemą pripažins ir dėl dirvožemio
tyrimų būtinumo sutars visos suinteresuotos institucijos: Žemės
ūkio, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Dirvožemis gali daug iškentėti, yra ganėtinai inertiškas,
smėlingas dirvožemis labiau
pažeidžiamas, yra laidesnis teršalams. Lietuva kartu su Danija,
Latvija ir Lenkija patenka tarp
smėlingiausių Europos Sąjungos
šalių. „Mūsų dirvožemiai - pats
prasčiausias rėtis. Ką išpilame,
lengvai pasiekia gruntinius vandenis. Už Lietuvą skurdesnė tik
Danija ir Lenkija. Požeminio,
gruntinio vandens apsaugos srityje esame prasčiausioje padėtyje“, - konstatuoja Geologijos
tarnybos atstovė dr. V. Gregorauskienė.
Specialistė pastebi, kad taršą
galima valdyti, tam yra visos reikalingos prielaidos. Reikėtų paskirti vieną instituciją, kuri būtų
atsakinga už nuolatinę stebėseną.
Dažnas ir intensyvus dirvos dirbimas – humusui ne į naudą.

Autorės nuotraukos
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