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Sapropelio telkiniai Lietuvos ežeruose:
žvalgyba, ištekliai, žaliavos kokybė,
įsisavinimo sąlygos

LIETUVOS KARJERŲ
ASOCIACIJA

LIETUVOS DURPIŲ
ĮMONIŲ ASOCIACIJA

LIETUVOS PRAMONINKŲ
KONFEDERACIJA

Geologijoje SAPROPELIS apibrėžiamas
kaip:
bestruktūrė,

koloidinės sandaros,
nuo skystus drebučius primenančios
iki tankios, plastiškos arba purios
konsistencijos ežerų nuosėda,
turinti ne mažiau 10-15 %
organinės kilmės medžiagų.
Priemaišas sudaro mineralinė dalis: smiltelės, molis ar gėlavandeniai karbonatai.
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PAGAL CHEMINĘ SUDĖTĮ sapropelis skirstomas į:

organinį

karbonatinį

silicinį

geležingą

Cheminė sudėtis ir lemia sapropelio panaudojimo sritis bei vertę.
ŠIŲ KOMPONENTŲ KIEKIŲ SANTYKIAI SUKURIA NEMAŽĄ SEKĄ ĮVAIRIŲ SAPROPELIO ATMAINŲ.

Plačiausiai gali būti panaudotas ir turintis didžiausią vertę yra
GAUSIAI PRISOTINTAS ORGANINE MEDŽIAGA SAPROPELIS.

Pagal žymius Lietuvos ežerų ir pelkių tyrinėtojus
A.Garunkštį, A.Seibutį ir J.Jarošiūtę

Lietuvos ežeruose gali būti susikaupę apie
5,76 mlrd. m3,
o pelkėse – apie 4,5 mlrd. m3 sapropelio.
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Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėje ir žemės gelmių registre yra fiksuoti duomenys
apie 76 įvairiu detalumu išžvalgytus sapropelio telkinius ar prognozinius plotus.
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Detaliai ištirti
Parengtiniai ištirti
Prognoziniai aptikti
Prognoziniai spėjami

LGT duomenų bazėje apskaitomų sapropelio telkinių ir prognozinių plotų skaičius

IŠ VISO Lietuvos žemės gelmių išteklių registre yra apskaitoma apie 177

mln. m3 įvairiu detalumu ištirtų
sapropelio išteklių.

94

Detaliai išžvalgytų išteklių dalis yra labai menka - apie 5,7
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Detaliai ištirti
Prognoziniai aptikti

mln. m3

Parengtiniai ištirti
Prognoziniai spėjami

Sapropelio ištekliai Lietuvos ežeruose fiksuoti žemės gelmių registre, mln. kub. m

Detalios žvalgybos tyrimams atlikti pakanka:
1. gauti ežero savininko sutikimą
2. darbus užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje.

Pagal teisės aktų reikalavimus joks savininkas
negali neleisti tirti žemės gelmių!

Todėl šiame etape problemų nebūna.
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GEOLOGINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI pagal Lietuvos geologijos tarnybos parengtas, tačiau nepatvirtintas
sapropelio telkinių tyrimo ir išteklių klasifikavimo rekomendacijas, kurių pagrindas yra Baltarusijoje prieš
daugiau nei 40 metų išteistos taisyklės.

Iš 9 detaliai išžvalgytų sapropelio telkinių
LEIDIMAI naudoti šių telkinių išteklius buvo
išduoti 6 telkiniams.

Tačiau realiai gavyba neprasidėjusi.

PAEŽERĖS EŽERO (ŠILALĖS RAJ.) sapropelio
telkinio gavyba nutrūko vos prasidėjusi dėl išgauto
sapropelio realizavimo problemų.
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MEDŽIALENKĖS EŽERO (MAŽEIKIŲ RAJ.)
sapropelį eksploatavusi įmonė bankrutavo ir gavyba
nutrūko, leidimas panaikintas.

Šiuo metu pradedamas eksploatuoti MIDULIO EŽERO (ZARASŲ RAJ.) sapropelio telkinys.
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Pradedama GERVINIO EŽERO sapropelio gavyba.

GRŪTO EŽERO (DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ) sapropelis
buvo ištirtas balneologijos tikslams, tačiau gavyba neprasidėjo ir šis
telkinys šiuo metu yra Grūto parko teritorijoje, gavyba negalima.
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Rengiami dokumentai RAUŠKO EŽERO sapropelio gavybai sveikatingumo reikmėms.

Rinka vis dar nėra pasirengusi priimti sapropelį kaip EKOLOGIŠKĄ TRĄŠĄ.

Europos Sąjungos normatyviniai aktai vis dar šios
žaliavos nepripažįsta ekologiška trąša.
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Paskutiniame teisės akto, reglamentuojančio trąšų gamybą ir naudojimą, projekte
nurodoma, kad trąša gali būti:
„Daug organinių medžiagų turinčios
SAPROPELIS TOKIAS
nuosėdos, susidariusios gėlo vandens
SĄLYGAS ATITINKA.
telkiniuose nepatenkant deguoniui.“
Tačiau ten pat
nurodoma, kad
IŠGAUTI GALIMA

Pastaruoju atveju tai technogeninės veiklos metu
susidarančios nuosėdos, kurios niekaip negali būti
siejamos su anksčiau ežeruose nusėdusiu sapropeliu.

„tik organines nuosėdas, susidarančias
kaip gėlo vandens telkinių tvarkybos
šalutiniai produktai arba išgaunamas
iš buvusių gėlo vandens telkinių.“

Kodėl jos turi būti išgaunamos iš
„buvusių gėlo vandens telkinių“ ir negali
būti išgaunamos iš esamų gėlo vandens
telkinių - visiškai neaišku.

Naudojimui kelią gali prasiskinti tiktai gausiai ORGANINE medžiaga prisotintas sapropelis.
Kokia Žemės gelmių registre esančių telkinių ar prognozinių išteklių sapropelio sudėtis?
86.6

90
80

Detaliai išžvalgyti
Parengtiniai išžvalgyti
Prognoziniai

69.2

Dažnis, %

70
60
50
40

Ar ji pakankamai
patraukli pramoniniam
įsisavinimui?

38.8
30.8

29.2

29.2

30
20
10

8.9

4.5 2.8

0

0 0

0
>70

50-70

30-50

< 30

OM kiekis, %

Sapropelio išteklių kokybės pagal organinės medžiagos kiekį pasiskirstymo histograma
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DETALIAI išžvalgytų sapropelio telkinių išteklių kiekio
santykis pagal prisotinimą organine medžiaga, tūkst. kub. m, %

33064;
39%

2405;
3%

24912;
29%

>70 %
50-70 %
30-50 %
< 30 %

510;
4%

1018;
9%

PARENGTINIAI išžvalgytų sapropelio telkinių išteklių kiekio
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Taigi ar Žemės gelmių registre
esančių telkinių ar prognozinių
išteklių sapropelio sudėtis
pakankamai patraukli
pramoniniam
įsisavinimui?

PROGNOZINIŲ sapropelio išteklių kiekio santykis pagal
prisotinimą organine medžiaga, tūkst. kub. m, %

LIETUVOJE NETGI ORGANINIS SAPROPELIS VIS DAR NEATRANDA KELIO Į NAUDOJIMĄ
AUGALININKYSTĖJE

BALNEOLOGIJOJE

PAŠARŲ GAMYBOJE

STATYBINIŲ MEDŽAIGŲ
GAMYBOJE

KOSMETIKOJE

Visose šiose srityse pritaikomos
unikalios sapropelio savybės, kurias
nulėmė užsikonservavęs planktonas
ar bentosas.

Tai, kaip taisyklė gausiai organine
medžiaga prisotintas sapropelis.

JO LIETUVOJE RETA.
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ŠIUO METU PRADEDAMOS GVILDENTI
GALIMYBĖS DEGINTI ŠIĄ EŽERŲ
NUOSĖDĄ KATILINĖSE.

Idėja tolygi kaip iš gintaro gabalų gaminti lakus ar
smilkalus arba unikalų monomineralinį kvarcinį Anykščių
smėlį pilti ant žvyrkelių, kad jie spindėtų kaip cukrus.......
Juk tokį dumblą, kuriame organinės medžiagos yra mažiau nei 30 %, o viską sudaro mineraliniai
pelenai, niekas nesiims deginti.
KUR UTILIZUOTI PELENUS?

O sudeginti retai aptinkamą gausiai praturtintą organine medžiaga sapropelį nepriimtina. JIS YRA RETAS.
Katilinės nenori priimti durpių, kuriuose pelenų kiekis daugiau kaip 10 %. Tokio peleningumo sapropelį jau geriau
vartoti pagiriomis vietoj kisieliaus, negu deginti. MANOME KURUI SAPROPELIO LIETUVOJE NĖRA.

NORINT GAUTI LEIDIMĄ naudoti žemės gelmių
išteklius sekantis žingsnis, kurį būtina atlikti -

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪROS.
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Pagal planuojamos ūkinės veiklos PAV

įstatymą

atranka atliekama

1. jei planuojama

„Mineralinių ar organinių
medžiagų GAVYBA IŠ jūrų,
ežerų ar upių DUGNO“

nėra jokių apribojimų ežero ploto atžvilgiu

2. ir kai planuojamas

„Ežerų VALYMAS ar jų VANDENS LYGIO
REGULIAVIMAS
(kai valomas ar reguliuojamas didesnis
kaip 0,5 ha plotas)“
bet kokio ploto ežero valymui pakanka atrankos

Pakanka pateikti AM aplinkos apsaugos agentūrai informaciją atrankai dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tikslingumo.

PAV proceso metu būtina įvertinti

1. aplinkos būklę

2. sapropelio gavybos
poveikį jai.
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Vertingiausios sudėties organinis sapropelis APTINKAMAS pelkių apsuptuose
Tokie ežerai atitinka Europinės
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl
natūralių buveinių ir laukinės faunos
bei floros apsaugos 3, 4 ir 6 straipsnių
nuostatas.
Natūraliuose
EUTROFINIUOSE ežeruose
(buveinė Nr. 3150)
DRAUDŽIAMA:

eutrofiniuose ir distrofiniuose ežeruose.
Natūraliuose DISTROFINIUOSE
ežeruose (buveinė Nr. 3160), mažai
mineralizuotuose ežeruose su
būdmainių augalų bendrijomis
(buveinė Nr. 3130) ir ežeruose su
menturdumblių bendrijomis
(buveinė Nr. 3140) DRAUDŽIAMA:

Vertingas organinio tipo sapropelis kitokio tipo ežere, nei eutrofinis ar
distrofinis, nesusidaro.

Todėl toks sapropelis NETURĖTŲ BŪTI
LAIKOMAS NAUDINGĄJA IŠKASENA,
nes jis neprieinamas

gavybai.
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Gal todėl ir Europos sąjungos rengtame teisės akte apie
trąšas nurodoma, kad galima naudoti
„tiktai organines nuosėdas, susidarančias kaip gėlo
vandens telkinių tvarkybos šalutiniai produktai arba
išgaunamas iš buvusių gėlo vandens telkinių“.

Tuo mūsų pranešimas ir galėtų būti užbaigtas,
NES KASTI VERTINGĄ SAPROPELĮ
NEĮMANOMA.

Tačiau VERTA APTARTI natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos
DIREKTYVOS TAIKYMO RIBAS.

Pirmiausia, tokie ežerai turi būti įtraukti į Europos
Komisijai pateikti skirtus vietovių sąrašus, kurie
tvirtinami aplinkos ministro įsakymu
Kartu su informacija apie teritorijas, įtrauktas į vietovių
sąrašą (teritorijos žemėlapis, jos pavadinimas, ribos,
plotas ir kita), pateikiami skaičiavimai, kiek reikės lėšų
šioms teritorijoms tvarkyti.

AR LIETUVA PAJĖGI SKIRTI LĖŠŲ tūkstančiams eutrofinių ar distrofinių
EŽERŲ APSAUGOTI?
AR BŪTINA juos visus apsaugoti įtraukiant Į NATŪRA 2000 SĄRAŠĄ?
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Kol ežeras neįtrauktas į sąrašą ir nėra sprendimo, teisės aktas nurodo, kad
„JEIGU VIETOVĖ pagal mokslinius tyrimus atitinka šių
Nuostatų 2 punkte nurodytus paukščių apsaugai svarbių teritorijų
kriterijus, tačiau DAR NĖRA SAUGOMA, joje įsteigiama
saugoma teritorija ir parenkama saugomos teritorijos kategorija,
geriausiai atitinkanti saugomų vertybių apsaugos ir tvarkymo
poreikius.“
Čia yra landa, kuria būtų
galima pasinaudoti, nes čia
nėra žodžio „buveinė“.

Tačiau gamtos sergėtojai
nusiteikę manyti kitaip:

gal būt Jūsų detaliai išžvalgytas distrofiniame
ežere sapropelio telkinys bus įtrauktas į
artimiausią saugomų teritorijų sąrašą,
todėl REIKIA PALAUKTI AM SPRENDIMO.

JEI jūs ĮRODĖTE, KAD kol nėra apsaugos ręžimo, GALITE
VERTINTI sapropelio gavybos poveikį aplinkai, tai galėsite atlikti pagal
„EŽERŲ VALYMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO REKOMENDACIJAS.“
Tačiau čia, nurodoma, kad paprastai informacijos atrankai dėl poveikio
aplinkai privalomo vertinimo NEPAKAKS, nes PAV rekomenduojama
atlikti esant šioms sąlygoms:
1.

• ežero vandens lygio pokyčiai po valymo viršys 0,5 m;

2.

• numatoma valyti didesnį kaip 5 ha ežero plotą;

3.

• numatoma pašalinti didesnį kaip 2 m dumblo (sapropelio) sluoksnį;

4.

• numatoma ežerą pagilinti iškasant dumblą (sapropelį) ir dalį grunto;

5.

• numatoma padidinti ežero plotą pelkės sąskaita.

Akivaizdu, kad šios
rekomendacijų
nuostatos prieštarauja
PAV įstatymui

tačiau jos užkerta kelią
sėkmingai apsiriboti PAV
atrankos procedūromis.
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PARENGUS INFORMACIJĄ ATRANKAI dėl sapropelio gavybos poveikio aplinkai tokiuose
ežeruose, kurie atitinka saugotinos europinės svarbos buveinės kriterijus,

tenka įrodinėti tai, kas ir taip turėtų būti
aišku vien iš ežero būklės savybių.
kad ežero vandens lygio pokyčiai NEVIRŠYS 0,5

m netgi sapropelio gavybos metu, o ne šiam procesui pasibaigus

gavybos darbų poveikis aplinkai IŠLIKS toks pat jei kasama bus tiktai iki 2 m ar iki naudingojo sapropelio pado
kad eutrofikacija turi įtakos ir žmogui, nes lieka mažiau galimybių tokiai veiklai kaip žvejyba, medžioklė, ar
estetinis gėrėjimasis aplinka, kai kuriais atvejais, pvz., telkiniuose padaugėjus nuodingas medžiagas išskiriantiems
dumbliams, KYLA GRĖSMĖ ŽMOGAUS SVEIKATAI.
kaip paveiks sapropelio gavybos procesas žuvų augimo ir veisimosi sąlygas.
......

Sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo priimantys valstybės tarnautojai yra
aukščiau minėtas teisės aktų raštų eilutes,

TODĖL LOGIKA PAREMTO SPRENDIMO
NEREIKIA TIKĖTIS.

Jie juk negali ignoruoti tai kas parašyta.
SUINTERESUOTOMS PUSĖMS REIKIA PADIRBĖTI, KAD TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAI
BŪTŲ NUOSEKLŪS IR MOKSLIŠKAI PAGRĮSTI
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Atlikus PAV procedūras ir gavus LGT leidimą tolimesnis etapas link
sapropelio įsisavinimo – teritorijų planavimas
(iki 2014 metų dar
projektavimas)

PO 2014 METŲ

IKI 2014 METŲ
PROCEDŪROS

TRUKMĖ

DETALUSIS PLANAS, jei atitinka bendrąjį planą

TELKINIO NAUDOJIMO
(kasybos – rekultivavimo)
projektas

DETALUSIS PLANAS

BENDROJO
PLANO
KEITIMAS

BENDROJO
PLANO
KEITIMAS

iki 4-5
metų

iki 1
metų

iki .......

PROCEDŪROS

TRUKMĖ

SPECIALUSIS PLANAS
(žemės gelmių išteklių naudojimo
planas)

iki 1
metų

situacija turėjo
ženklai pasikeisti į
gerąją pusę

ITIN SVARBU, kad Seimas įteisino
konstitucijoje užtvirtintą nuostatą, kad

„žemės gelmių ištekliai yra
išimtinė valstybės nuosavybė“.
Ji neperduota valdyti
savivaldybėms, todėl

„žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai TURI AUKŠTESNĘ
TEISINĘ GALIĄ už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio
ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai
taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės
lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.“
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Tačiau teisės aktai rodo vieną, gyvenimas - kitką.

Žemės gelmių įstatymo 14 straipsnis nurodo, kad
„Žemės naudojimo plano ORGANIZATORIUS – juridiniai ir fiziniai
asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis,
TURINTYS LEIDIMĄ naudoti planuojamo telkinio išteklius ir TEISĘ
NAUDOTI AR VALDYTI ŽEMĖS SKLYPĄ.“
Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 punkte yra numatyta, kad
„6. Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu: Žemės gelmių įstatymo
nustatyta tvarka GAUTAS LEIDIMAS naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes.“

ŽEMĖS GELMIŲ
NAUDOJIMO PLANAS

SPECIALUSIS PLANAS

SPAV (strateginio pasekmių aplinkai

Teritorijų planavimo
dokumentas

vertinimo) procedūros
jau atliktos išsamesnės PAV
procedūros

NORS

gautas leidimas ūkinei
veiklai vykdyti

17

2014-12-09

žemės gelmių naudojimo planų pirmieji vadovai atestatus gavo TIKTAI SPALIO MĖNESĮ
TPDRIS neveikia
BE TO:
PROCEDŪROS

NUMATYTA
TRUKMĖ

SĄLYGŲ GAVIMAS

10 d.d.

>10 d.d. (20-30 d.d.)

DERINIMAS teritorijų
planavimo komisijoje

10 d.d.

20-40 d.d ir >

Praktiškai neegzistuoja, nes sąlygas
išdavusios institucijos (RAAD, NŽT,
VDI, AB „Lesto“, Regiono keliai ir kt.)
dažnai šiose posėdžiuose nedalyvauja ir
nustato savo tvarką

po 20 d.d. (daug
institucijų
atskirai) + 10
d.d. komisijoje

REALI
TRUKMĖ

SITUACIJA
VIS DAR .....

Žemės gelmių ir mokesčių už gamtos
išteklius įstatymai
„Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės
mineralinės medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms
reikmėms: angliavandeniliai, metalų rūdos, nemetalinės naudingosios
iškasenos, vertingieji mineralai“.

SAPROPELIS - nėra gamtinė mineralinė medžiaga,
jis gamtinė organinė medžiaga
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Kaip apskaičiuoti mokestį?
Mokama pagal išgautą kiekį.
Kaip jį rasti?

Gavyba nustatoma pagal
markšeiderinius apmatavimus
(Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d.
įsakymu nr. 1-01 patvirtintos „Markšeiderinių darbų atlikimo
kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklės”)

• Mato vienetai – pagal detalią žvalgybą

• Mokesčio tarifas – m3
• Ištekliai matuojami klode (natūralios drėgmės)

Už ką mokėti?
iškastą visą tūrį kartu su vandeniu, kuris grąžinamas
nuvandeninant sapropelį?

iškastą mineralinę dalį, nes organinė sapropelio dalis
nėra naudingoji iškasena?

perskaičiuotą sapropelio tūrį prie absoliučiai
sausos jo masės, nes sapropelyje esantis vanduo yra
žalinga priemaiša trukdanti naudoti jį gamyboje?
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Išvados:
Šiuo metu nėra pakankamai duomenų visų Lietuvos ežerų sapropelio telkinių INVENTORIZACIJAI
pagal sapropelio tipus ir panaudojimo kryptis.
Sapropelis naudingąja iškasena laikytinas tiktai tas, kuris pagal sudėtį turi pramoninio

pritaikomumo sritį.
Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis nesiekia 30

%,

nelaikytinas naudingąja iškasena.
Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis sudaro nuo 30 % iki
50 %, yra menko potencialo žaliava. Tokių ežerų sapropelis nelaikytinas naudingąja iškasena.
Tokius ežerus galima būtų leisti valyti be jokios žalos Lietuvos žemės gelmių turtų kiekiui.
Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis didesnis nei 50 %,
laikytini naudingųjų iškasenų telkiniais. Jų tyrimas ir įsisavinimas privalo būti atliekamas pagal
bendrąsias naudingųjų iškasenų tyrimo ir klasifikavimo taisykles.
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ REGISTRE esančių parengtiniai išžvalgytų sapropelio telkinių ir
prognozinių išteklių kiekį tikslinga koreguoti atsižvelgiant į šių klodų kokybės rodiklius.

VALSTYBĖS POŽIŪRIS - ar kiekvieną uždumblėjusį ežerą (atitinkantį ES saugomų buveinių kriterijus)
reikia saugoti, naikinant kitus aplinkos komponentus bei prarandant vertingiausius sapropelio išteklius?
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