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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų
tiriamasis monitoringas gruntiniame vandenyje
J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Balandžio mėnesį išduoti leidimai naudoti
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms
įmonėms: UAB MARNERA, UAB Geanas, UAB
TRAKŲ AKMUO, UAB Šventininkų karjeras,
UAB Erkas, UAB Jorisanta.
Sudarytos 6 išteklių naudojimo sutartys.
Panaikintas 15 leidimų galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes

Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų skaičius
balandžio mėn. pabaigoje buvo 144.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Balandžio mėnesį išduoti 2 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 3 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai

Balandžio mėnesį įregistruota 314 žemės gelmių
tyrimų.

Žemės gelmių ištekliai

Balandžio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Jonavos r. sav. Bartonių IV smėlio ir žvyro
naujo ploto ištekliai,
• Jonavos r. sav. Bartonių V žvyro telkinio naujo
ploto ištekliai,
• Klaipėdos r. sav. Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai,
• Panevėžio r. sav. Bernatonių II sklypo smėlio
telkinio naujo ploto ištekliai.

2015 metais Lietuvos geologijos tarnyba pradėjo vykdyti Augalų apsaugos
produktų tyrimus grunte ir gruntiniame
vandenyje specialiai įrengtuose stebėjimo postuose. Buvo pasirinkti trys
skirtingi tiriamieji laukai, kurie priklauso
Valstybinės augalininkystės tarnybos
skyriams: Daniliškių (Vilniaus augalų
Gręžiniai
veislių tyrimo stotis – AVTS), Muniškių
Balandžio mėnesį Žemės gelmių registro
(Kauno AVTS) ir Alksnėnų (Plungės
Gręžinių dalyje įregistruoti 222 gręžiniai.
AVTS). Šis monitoringas yra tęsiamas.
Vilniaus augalų veislių tyrimo stotyje
Geoterminių gręžinių sistemos
buvo auginamos bulvės, naudojamos
Balandžio mėnesį įregistruota 16 geoterminių
metribuzino turinčios augalų apsaugos
gręžinių sistemų. Iš viso užregistruotos 689
priemonės (AAP), o Kauno ir Plungės –
geoterminių gręžinių sistemos.
rapsai, naudojamos metazachloro ir
dimetachloro turinčios AAP. Gruntinio
vandens mėginiai iš 15 stebėjimo vietų
Balandžio mėnesį buvo ištirti 245 grunto
imti liepos ir lapkričio mėnesį. Be to,
bandiniai ir 8 vandens mėginiai.
lapkričio mėnesį mėginiai buvo paimti ir
iš 15 valstybinio monitoringo tinklo
stebimųjų gręžinių ir šaltinių esančių
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės dirbamoje žemėje ar šalia jos.
naftos kaina 2019-05-06 siekė 70,23 JAV dolerių už Analizuojant mėginius buvo ieškota
barelį (kaina 2019-04-05 siekė 69,02 JAV dolerių už metribuzino (tik Daniliškėse), metazabarelį) https://www.opec.org

Laboratorija

www.lgt.lt/epaslaugos .

Žemės gelmių informacijos centras:
tel. (8 528) 26 492
el. p. vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

chloro, dimetachloro ir jų metabolitų, o
taip pat kitų veikliųjų medžiagų metabolitų iš 75 pavadinimų sąrašo. Į tyrimų
rezultatų protokolą įtraukiamos tik tų
junginių, kurių koncentracijos viršija
nustatymo ribą, reikšmės.
Metribuzino ir jų likučių koncentracijos
Daniliškių posto gruntiniame vandenyje
kaip ir ankstesniais metais buvo mažesnės už laboratorinio nustatymo ribą.
Vilniaus augalų veislių tyrimų stotis
Daniliškėse 2018 metais buvo uždaryta.
Ištirtų gręžinių ir šaltinių gruntiniame
vandenyje rasta dimetachloro, metazachloro, chloridazono, tritosulforono ir
metalaksilo metabolitų. Dažniausiai randamas veikliosios medžiagos dimetachloro metabolitas dimetachloro CGA –
14 iš 25 tirtų vietų. Didžiausios koncentracijos viršijančios 2 mkg/l nustatytos
Arimaičių šaltinio (Radviliškio raj.),
Muniškio (Kauno raj.) ir Lančiūnavos
(Kėdainių raj.) postų gruntiniame vandenyje. Veikliosios medžiagos chloirdazono metabolitų metildesfenilo chlori(nukelta į 2 psl.)
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(atkelta iš 1 psl.)
dazono ir desfenilo chloridazono buvo
rasta beveik pusėje tyrimo vietų, o
Arimaičių šaltinio (Radviliškio raj.), Alantos (Molėtų raj.), Mikužių (Klaipėdos
raj.), Muniškio (Kauno raj.) ir Karajimiškio (Biržų raj.) postuose jų koncentracija viršijo 0,5 mkg/l ribą. Karajimiškio
posto, esančio didelio aktyvumo karstinėje teritorijoje, gruntiniame vandenyje
užfiksuosta didžiausios chloridazono metabolitų koncentracijos, jų suma siekė
5,5 mkg/l. Chloridazonas yra herbicido,
skirto dygstančioms piktžolėms naikinti
cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose,
veiklioji medžiaga, jo registracija baigėsi
2015 m. balandžio 30 d., jį buvo leista
parduoti iki 2015 m. spalio 31 d., o sunaudoti iki 2016 m. spalio 31 d.). Metazachloro metabolitų – metazachloro ESA
ir metazachloro OA kaip ir ankstesniais
metais buvo rasta Muniškių ir Alksnėnų
postuose, o taip pat Karajimiškio, Arimaičių šaltinio ir Lančiūnavos postų
gruntiniame vandenyje. Lančiūnavoje jų
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koncentracija buvo didžiausia ir siekė
13,2 mkg/l. Kitų veikliųjų medžiagų
metabolitų rasta žymiai rečiau ir mažesnėmis koncentracijomis. Tačiau tame
pačiame tyrimų taške dažnai randama
kelių
veikliųjų
medžiagų
likučių.
Susumavus metabolitų koncentracijas
gauname, kad didesnėje dalyje ištirtų
vietų (14 iš 25) jų koncentracija viršija
0,5 mkg/l, o maksimali Lančiūnavoje
siekė 16,9 mkg/l.
Teritoriniam Lietuvos padengimui informacijos dar trūksta, taip pat neidentifikuotos visos gruntiniame vandenyje linkusios kauptis aktyviosios
medžiagos ir jų metabolitai, tačiau iš
turimų duomenų aiškėja, kad intensyvios
žemdirbystės plotuose pesticidų likučiai
gruntiniame vandenyje kaupiasi ir išlieka
pakankamai ilgai. Pesticidų likučiai ir jų
koncentracija
tampa
labai
svarbi
vertinant gruntinio vandens kokybę, ypač
jei jis naudojamas gerti.

Valstybinis požeminio vandens monitoringas
J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba
2018 metais
Pagal naują Valstybinę aplinkos monitoringo programą 2018–2023 metams,
pagrindinis uždavinys yra vertinti požeminio vandens išteklių atsinaujinimo
šaltinius, požeminio vandens cheminę
būklę, kokybės kitimo tendencijas ir jas
lemiančius veiksnius, daugiau dėmesio
skiriama gruntiniam vandeniui, jo balanso ir kokybės pokyčiams, o gilesnių
sluoksnių, kuriuose kokybės pokyčiai
vyksta lėčiau ir kurie nepatenka į išskirtų
cheminių anomalijų zonas, stebėjimai
retinami.
Požeminio vandens lygio stebėjimai
kartą per parą buvo vykdomi 74 gręžiniuose. Apibendrinti duomenys rodo, kad
vidutinis 2018 m. gruntinio vandens lygis
41 proc. stebėtų postų buvo žemesnis už
vidutinį daugiametį lygį, o dar 35 proc.
buvo artimas jam. Skirtumas dar
ryškesnis, palyginus su vandeningų
2017 metų duomenimis.

Renginiai
Geologų dienos minėjimas

2016 metais priimtu Lietuvos Respublikos
atmintinų dienų įstatymu Geologų diena įteisinta ir minima balandžio paskutinį sekmadienį. Šią
dieną Lietuvos geologai minėjo ir iki įstatymo
priėmimo.
Balandžio 25 d.
viešbutis „Crowne plaza“ (Vilnius)
Geologijos įmonių asociacijos organizuojamas
kasmetinis seminaras „Geologinės veiklos realijos ir vizijos. Ką veikiame, galime nuveikti savo
ir visuomenės labui?“.
Balandžio 26 d.
Lietuvos geologijos tarnyboje
Su profesine švente geologus pasveikino
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna su spalvinga paskaita
„Geografiniai geologijos atradimai“. Po paskaitos Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai
tvarkė Žemės gelmių informacijos centro
aplinką.
Balandžio paskutinis savaitgalis
Puvočių stovyklavietėje

Mėginiai hidrocheminiams tyrimams imti
iš 120 stebėjimo vietų – 85 gręžinių ir
35 natūralių šaltinių/versmių. LGT laboratorijoje tirta mėginių bendroji vandens
cheminė sudėtis. Vanduo, kurio hidrocheminė sudėtis atitinka geriamojo
vandens reikalavimus, kuriame nėra
antropogeninės kilmės junginių, vertintas
kaip geros kokybės; nustačius antropogeninių junginių koncentraciją, neviršijančią geriamojo vandens rodiklių ir jų
specifikuotos vertės (SRV) (arba viršijančią dėl gamtinės kilmės junginių), –
vidutinės kokybės. Kai antropogeninės
kilmės junginių koncentracija viršijo SRV
arba gamtinių junginių koncentracija
viršijo hidrocheminio fono ribines reikšmes, vanduo vertintas kaip prastos
kokybės.
Apibendrinus matoma, kad (54 proc.)
tirtų vietų vandens kokybė buvo gera, o
20 proc. tirtų vietų – būtent dėl antropogeninių veiksnių – prasta.

R. Grigo nuotr.

Tradicinį renginį organizavo Vilniaus universiteto geologijos ketvirtakursiai – šventės atidarymas su vėliavos pakėlimu, pirmakursių krikštynos, varžybos ir rungtys bei vakaronė prie
laužo.

Gegužės 31–birželio 2 d.

XXVII-asis
Lietuvos geologų sąskrydis

Stovyklavietė „Dubysa“, Šoliai, Vilkijos aps.,
Kauno rajonas. GPS: 55.121912; 23.477544

Požeminio vandens lygis 2018 m.:
• aukštesnis už vidutinį daugiametį, • artimas
vidutiniam daugiamečiam, • žemesnis už vidutinį
daugiametį,

2

• Gegužės 31 d. nuo 18 val. atvykimas.
• Birželio 1 d. 9–10 val. komandų registracija.
Kviečiame dalyvauti!
Vandens kokybė 2018 m.:
• gera, • vidutinė, • prasta

Organizatoriai: Geologijos įmonių asociacija, UAB Fugro
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