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Tryškių pesticidų sand÷lio

užterštos teritorijos išvalymas
(PROJEKTO KODAS Nr. VP3-1.4-AM-06-R-81-001)

Telšių rajono savivaldyb÷s administracija
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Projektas finansuotas pagal VP3 Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos priemonę

VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų

tvarkymas“.

Projekto biudžetas sudar÷ 286.140,00 Lt, iš jų:

- struktūrin÷s paramos l÷šos – 243.219,00 Lt,   

- Telšių rajono savivaldyb÷s ind÷lis – 42.921,00 Lt. 
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Projekto tikslas – išvalyti buvusio Tryškių pesticidų sand÷lio

užterštas teritorijas, pagerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę

aplinką gyventojams. Buvusi sand÷lio teritorija (bendras plotas siek÷

0,17 ha), yra Stakminių kaime, Tryškių seniūnijoje, Telšių rajono

savivaldyb÷je. Duomenų apie sand÷lyje saugotų pesticidų kiekius ir

rūšis n÷ra; sand÷lis buvo nugriautas, išlikę tik pamatai. Pagal atliktus

ekogeologinius tyrimus, bei atsižvelgiant į tai, kad teritorijos ir su ja

besiribojančių teritorijų žem÷s sklypų esama ir planuojama paskirtis yra

žem÷s ūkio, teritorija yra priskiriama prie taršai jautrių (II grup÷s) 

teritorijų, t.y. viršijamos didžiausios leistinos pesticidų koncentracijos

dirvožemyje ir teršiamas gruntinis vanduo. Pesticidai gruntiniame

vandenyje palaipsniui skverbiasi į apatinę gruntinio vandeningo

horizonto dalį, ilgainiui gali užteršti netoliese tekančią Virvyt÷s upę.
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Stakminių kaimas, kuriame yra buvęs Tryškių žem÷s ūkio

bendrov÷s pesticidų sand÷lis (dar vadinamas Stakminių), yra Tryškių

seniūnijoje – šiaur÷s rytin÷je Telšių rajono dalyje. 0,17 - 0,22 km į

vakarus nuo buvusio sand÷lio teritorijos teka Virvyt÷s up÷. Pesticidų

sand÷lis buvo pastatytas ties žvyruotu keliu (rytin÷ teritorijos dalis), 

jungiančiu Tryškių miestelį su Juodeik÷lių II kaimu.

Tryškių pesticidų sand÷lio teritorijos bendras plotas buvo 0,17 ha. 

Sand÷lis buvo nugriautas, išlikę tik betoniniai – juostiniai pamatai, 

užž÷lę žoliniais augalais.
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1 pav. Tryškių pesticidų sand÷lio apylinkių apžvalginis žem÷lapis M 1 :50.000
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2 pav. Nevalyta teritorija
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3 pav. Nevalyta teritorija
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Buvusio Tryškių pesticidų sand÷lio teritorija buvo ištirta įgyvendinant 

2007 metais baigtą ES l÷šomis remtą projektą.

Tryškių pesticidų sand÷lio užterštos teritorijos įvertinimas

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo

programavimo dokumento 1.3 priemon÷s „Aplinkos kokyb÷s gerinimas

ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos grupę „Praeities taršos ir jos

teritorijų nustatymas ir tvarkymas“.

Projekto kodas: BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0027
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Trumpas projekto aprašymas: Projekto metu parengta galimybių studija

„Tryškių pesticidų sand÷lio užterštos teritorijos įvertinimas“, nustatytas

pastato likučių (pamatų) užterštumas pesticidais, atlikti grunto

užterštumo tyrimai bei nustatytas užteršto grunto kiekis, atlikti

požeminio vandens tyrimai. Taip pat parengtas sand÷lio ir jo aplinkos

išvalymo ir aplinkos sutvarkymo projektas bei parengtos darbų

sąmatos. Atlikus visus šiuos darbus buvo sudarytos sąlygos prad÷ti

antrą darbų etapą – teritorijos fizinį sutvarkymą (0,17 ha teritorija).

Įgyvendinimo vieta: Telšių rajonas, Tryškių kadastro vietov÷, Stakminių

kaimas

Paramos suma: 95.947,00 Lt.
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Atlikus dirvožemio bei grunto bandinių iš 0,0 – 0,3 m gylio

laboratorinius tyrimus buvo nustatyta, kad DDD, DDT, 

heptachloro, heksachlorbenzeno, pentachlornitrobenzeno,

simazino, atrazino, prometrino, propazino, trifluralino

koncentracijos viršijo HN 60:2004 nustatytas DLK vertes.
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Remiantis parengta galimybių studija ir atliktų

ekogeologinių tyrimų ataskaita, 2009 metais buvo

parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas. Plano 

rengimo metu buvo atnaujinti ir ekogeologiniai skaičiavimai, 

bei parengtos darbų sąmatos.

Visus tyrimus atliko ir projektinę dokumentaciją reng÷

J. Jonyno individuali Ecofirma ir UAB „Daug÷la“.
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Užterštos teritorijos tvarkymo plane buvo numatyti tokie reikalavimai ir 

technologija: 

- tvarkymo/valymo darbus reikalinga atlikti 0,08 ha plote;

- pašalinamo užteršto derlingojo dirvožemio kiekis (vidutinis sluoksnio

storis 40 cm) – 315 m3;

- pašalinamo užteršto mineralinio grunto (iki gruntinio vandens lygio) 

kiekis – 690 m3;

- gelžbetoninių pamatų išardymas.

Valant buvusio Tryškių pesticido sand÷lio teritoriją atliekami šie darbai:

- užteršto dirvožemio ir grunto šalinimas;

- buvusio sand÷lio betoninių grindų bei gelžbetoninių pamatų ardymas ir

šalinimas;

- anksčiau teritorijoje suverstų sand÷lio griovimo atliekų šalinimas.
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Nustatytos darbų apimtys:

- sand÷lio betoninių grindų bei gelžbetoninių pamatų ardymo

darbai;

- statybinių atliekų transportavimas;

- užterštų statybinių ir griovimo atliekų utilizavimas;

- užteršto grunto kasimas ir transportavimas;

- užteršto grunto utilizavimas (Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių

4 priedo nuostatomis, nustatyta, kad buvusio Tryškių pesticidų sand÷lio

teritorijoje esantis užterštas gruntas neviršijo nustatytų atliekų pavojingumo

kriterijų, tod÷l užterštas gruntas nepriskiriamas pavojingoms atliekoms ir

Rangovas tokį gruntą gali priduoti, pavyzdžiui, sąvartynams – mūsų atveju –

regioniniam J÷rubaičių sąvartynui Plung÷s rajone (atliekų šalinimo būdas D1);

- švaraus grunto atvežimas ir paskleidimas buvusio sand÷lio

teritorijoje;

- teritorijos sutvarkymas - rekultivavimas (apželdinimas

žolin÷mis kultūromis).
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4 pav. Užterštos teritorijos tvarkymo planas
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Darbų eiga nuotraukose
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5 pav. Darbų eiga
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6 pav. Darbų eiga
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7 pav. Darbų eiga
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Norint patikrinti užterštos Tryškių (Stakminių) buvusio pesticidų

sand÷lio teritorijos išvalymo darbų kokybę, taip pat įsitikinti, kad

taršos židinys aeracijos zonoje likviduotas, iškasus bei iš valomo

ploto pašalinus užterštą gruntą, susidarysiančią iškasą užpylus

atvežtiniu molingu gruntu ir pastarąjį sutankinus, valymo darbų

Rangovas pateik÷ darbų Užsakovui dokumentus, patvirtinančius

atliktų darbų kokybę. Tuo tikslu iš valomame plote supilto atvežtinio

grunto keturiuose taškuose, iš trijų horizontų, tai yra, 0,1 – 0,25 m, 

0,7 - 0,8 m ir 1,4 – 1,5 m gylių, nuo žem÷s paviršiaus buvo paimti ir

analitiškai ištirti grunto bandiniai (8 pav.).

Visame darbų vykdymo procese dalyvavo atestuotas techninis 

prižiūr÷tojas.
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8 pav. Bandinių pa÷mimo schema
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Grunto bandiniuose 2007 m. ekogeologinių teritorijos tyrimų

metu Tryškių pesticidų sand÷lio teritorijos gruntuose ištirtos

tokių fiksuotų pesticidų koncentracijos: α-HCH, β-HCH, γ-

HCH, δ-HCH, DDE, DDD, DDT, heptachloro,

heksachlorbenzeno, pentachlornitrobenzeno, simazino, 

atrazino, prometrino, propazino, trifluralino. Jos po valymo

darbų neviršijo „Chemin÷mis medžiagomis užterštų teritorijų

tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų“ 3 priede, taršai

jautrioms (II-os grup÷s) teritorijoms (pagal 2 priedą) nustatytų

cheminių medžiagų ribinių verčių.
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Projekte numatyti darbai buvo baigti 2010 m. rugpjūčio m÷n.

Realiai jie truko 6 m÷nesius.

Pažym÷tina, kad be ES struktūrin÷s paramos, 

projektas vargu ar būtų įgyvendintas.
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Vietov÷ nuotraukose po sutvarkymo
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9 pav. Vietov÷ po sutvarkymo
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10 pav. Vietov÷ po sutvarkymo
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Ačiū už d÷mesį


