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Ankstyvasis periodas
1968-1990

�Gruntinio vandens tarša ir jo apsauga pagrindiniuose 
LTSR pramon÷s objektuose, 1968 (K÷dainių, Panev÷žio, 
Šiaulių, Klaip÷dos ir Vilniaus miestuose);

�Mineralinių bei organinių trąšų įtaka gruntinio vandens 
kokybei (įrengiami steb÷jimo gręžiniai ir tiriama vandens 
tarša Perlojos, Dotnuvos ir Trakų Vok÷s žem÷s ūkio 
laukuose);

� 1976 metais Geologijos valdybos Mokslin÷je taryboje 
buvo priimta potencialių požeminio vandens teršimo 
šaltinių tyrimo programa;

�Vykdant programą atliekami taršos tyrimai ir įrengiami 
pirmieji steb÷jimo gręžiniai pramoniniuose Vilniaus ir 
Kauno rajonuose, preliminariai ištirtas Ignalinos AE, 
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos, Jonavos ir 
K÷dainių trąšų gamyklų poveikis požeminio vandens 
būklei. 



Ankstyvasis periodas (II)

�Lietuvos hidrogeologin÷je partijoje įkurtas Požeminio 
vandens apsaugos nuo išsekimo ir užteršimo kontrol÷s 
būrys (1973), kuris vykdydamas taršos objektų kontrolę, 
faktiškai prad÷jo potencialių žem÷s gelmių taršos 
objektų inventorizaciją;

�Sutelktųjų (lokalių) taršos židinių inventorizacijos ir tyrimo 
periodas sutapo su Vilkp÷d÷s šlaituose (Vilnius) 
pasirodžiusiais naftos šaltiniais (1980-1982);

�Lietuvos Ministrų Taryba įpareigojo atitinkamas 
organizacijas ir žinybas imtis skubių priemonių grunto ir 
požeminio vandens teršimui šiame rajone likviduoti ir 
įvertinti užterštumą kituose panašiuose ūkio objektuose;  



Ankstyvasis periodas (III)

� 1983 – 1984 metais buvo 
įrengti steb÷jimo gręžiniai 
visose šalyje esančiose naftos 
produktų tiekimo įmon÷se jų
įtakai požeminiam vandeniui 
išaiškinti, preliminariai buvo 
ištirtas žem÷s gelmių
užterštumas Alytaus, Kauno, 
Marijampol÷s, Švenčion÷lių, 
Panev÷žio, Telšių ir kitose 
naftos produktų baz÷se;

� Be naftos bazių prad÷ta 
tyrin÷ti ir kai kurie kiti naftos 
produktais aplinką galintys 
teršti objektai – degalin÷s, 
katilin÷s;

� Ištirta apie 60 stambių objektų;
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Antrasis periodas
1990 - 1995

� Prad÷ta nors ir nesisteminga, 
bet taršos židinių
inventorizacija (DK);

� Tuo laikotarpiu pagrindinis 
d÷mesys buvo skirtas 
sąvartynų ir karinių bazių
tyrimams, vykdomas buvusių
Sovietų sąjungos karinių bazių, 
dalies sąvartynų bei atliekom 
užterštų teritorijų
inventorizavimas;

� 1995 metais inventorizuoti 
Lietuvoje buvę pesticidų
sand÷liai;

� Šiame tyrimų etape buvo ištirta 
apie 200 tokių objektų
geologin÷ aplinka; 
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Trečiasis periodas
1995 - 2000

� 1997 m. Lietuvos Respublikos Seimas pri÷m÷ Aplinkos 
monitoringo įstatymą reglamentuojantį ne vien valstybinio lygmens 
aplinkos monitoringą, bet ir reikalavimus ūkio subjektams vykdyti 
poveikio aplinkai, tame tarpe, ir požeminiam vandeniui monitoringą;

� Poįstatyminiais teis÷s aktais buvo detaliau nustatyta tyrimo tvarka ir 
reikalavimai požeminio vandens monitoringui;

� Tarp 1996 – 2000 m. geologin÷s aplinkos užteršimo tyrimai buvo 
atlikti visose buvusiose viešo naudojimo degalin÷se, dešimtyse 
žinybinių degalinių, katilin÷se ir kituose objektuose susijusiuose su 
naftos produktų verslu;

� 1998 m. įsigaliojus Atliekų tvarkymo įstatymui, nemažai d÷mesio 
buvo skiriama ir sąvartynų taršos arealų tyrimams;

� Lietuvos geologijos tarnybos iniciatyva 1997 metais, buvo parengta 
programa, kurios pagrindinis tikslas – sukurti židinių inventorizavimo 
metodiką ir ją atitinkančią anketą, o 1998 metais, programos 
pagrindu, buvo sukurta Geologin÷s aplinkos taršos židinių
informacin÷ sistema (www.lgt.lt);  



Geologin÷s aplinkos taršos
židinių informacin÷ sistema

� Informacin÷je sistemoje, 
vadovaujantis metodika ir 
tam tikrais taršos židinių
klasifikavimo principais visi 
galimi geologin÷s aplinkos 
taršos židiniai yra 
grupuojami į atskirus tipus 
bei potipius;

�Atsižvelgiama į jų būklę
inventorizacijos metu, kuri 
dažnai gali vaidinti lemiantį
vaidmenį sąlygojantį
aplinkos taršą;



Potencialūs žem÷s gelmių
taršos židiniai

�2011 metų pradžioje Geologin÷s aplinkos taršos židinių
duomenų baz÷je buvo sukaupta 12160 anketinių
duomenų apie 11115 potencialų taršos židinį ir, pagal 
Lietuvos geologijos tarnyboje parengtą metodiką, 
įvertintas jų pavojingumas aplinkai 
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Inventorizuotų geologin÷s aplinkos taršos
židinių pasiskirstymas pagal tipus

Teršiančių 
medžiagų 
kaupimo ir 

regeneravimo 
objektai

36%

Pramon÷s, 
energetikos, 
transporto ir 

paslaugų 
objektai

41%

Gyvulininkyst÷s 
objektai

23%

(pagal J. Šugalskienę, K. Kadūną, 2010)
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Ketvirtasis periodas:2000

�„Prad÷jo veikti“ ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo vykdymo tvarka (1999, 2003, 2006);

�Reikalavimai naftos produktais užterštų teritorijų
tvarkymui (2002, 2009);

�Ekogeologinių tyrimų reglamentas (2007, 2008);

�Chemin÷mis medžiagomis užterštų teritorijų
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (2008);

�Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai 
(2009);



Ketvirtasis periodas: 2000 

�Nuo 2000 m. ištirta apie 
1200 potencialių taršos 
židinių.

�Apibendrinant pateiktus 
duomenis galima teigti, kad 
šiuo metu Lietuvoje įvairiu 
detalumu d÷l teršimo 
geologin÷ aplinka tyrin÷ta 
daugiau kaip 1700 objektų –
potencialių taršos židinių. 

0 200 400 600 800

Tyrimų skaičius

1965-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010



Apibendrinimas

Detaliųjų tyrimų skaičius
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�Monitoringas – 2010 m. 
895 subjektai;

�2010 m. 217 
ekogeologinių tyrimų ir 
teritorijų tvarkymo 
darbų;

�2012 – Užterštų
teritorijų tvarkymo 
programa (LRV 
priemon÷);
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