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MIELI SKAITYTOJAI 
IR SKAITYTOJOS,  
 
„Fejerverkas“ – tai tik vienuolika 
raidžių. O visgi tai daug daugiau. 
Su šiuo žodžiu siejami milijonai 
prisiminimų, asmeninių švenčių 
ar nuomonių, nes fejerverkas – 
tai daugiau nei tik šviesa ar 
garsas. Vieniems tai tiesiog 
aistra ir akivaizdi gyvenimo 
džiaugsmo išraiška, kitiems 
gyvoji istorija, ritualas, tradicija. 
Kai kurie didžiųjų fejerverkų 
kultūroje mato aukščiausio lygio 
meno formą, kiti mato veikiau 
šešėlius nei šviesą ir kritikuoja 
„dundesį“ bei jį lydinčius 
reiškinius. Tačiau visiems 
fejerverkas – tai tikras jausmų 
užtaisas.  
 
3-2-1-. . . kasmet iš naujo 
skaičiuojamos paskutinės 
sekundės. Naujieji metai ir 
fejerverkai sujungia žemynus ir 
kultūras bei žmones su tais, 
kurie jiems brangiausi. Tik vieną 
dieną, vos keletą valandų 
visame pasaulyje į dangų kyla 
fejerverkai. Ir lyg neatsiejama 
viso to dalis, kasmet lygiai be 
penkių dvylika apsireiškia 
kritikai. Tam jie turi teisę. Tai 
neįkainojama žodžio laisvės 
dalis. Mes sveikiname 
nuomonių susikirtimus, 
diskusijas, jei jos dalykiškos, 
teisingos, orientuotos į faktus.  
 
Šis lankstinukas kaip tik ir bando 
tai padaryti: surinkti faktus 
fejerverkų tema. Kartu jis 
žvelgia į priekį.  Čia keliami 
klausimai dėl fejerverkų mitų, 
siekiama „numanymus“ pakeisti 
objektyviomis žiniomis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalbant apie fejerverką kaip 
reiškinį, jį siekiama parodyti iš 
visų pusių, lyg švytintį objektą 
didelės visumos fone – taip pat 
ir iš jo ateities bei  tvarumo 
perspektyvos.  
 
Fejerverkas, be abejo, nėra 
patikima priemonė aplinkos 
gelbėjimui. Jo produktai yra ne 
tik švytintys veidai ir 
džiaugsmingos akimirkos, bet ir 
CO2, kietosios dalelės ir, žinoma, 
šiukšlės – bent jau iki šiol.  
Tačiau fejerverko nė iš tolo 
negalima laikyti „pavojingu 
klimato žudiku“. Tikrosios 
emisijų keliamos grėsmės 
aplinkai šaltiniai yra kiti: jie slypi 
ne tik mūsų kasdienėje veikloje 
ar neveikloje, mūsų 
pramoninėje visuomenėje, jau 
sukančioje transformacijos 
keliu, bet ir mūsų požiūryje į 
mobilumą bei į vartojimą. Taigi 
fejerverkų tema susideda iš 
gausybės kiekybinių ir kokybinių 
palyginimų bei apytikslių 
vertinimų.  
 
Kas Jūs bebūtumėte – 
fejerverkų draugas ar priešas, 
mes Jums galime pažadėti:  kai 
perskaitysite šį lankstinuką, į 
fejerverką žiūrėsite kitomis 
akimis. Gero skaitymo!  
 
Jūsų,  
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„FEJERVERKAI 
YRA DAUGIAU NEI 
ŠVIESA AR 
GARSAS, 
FEJERVERKAI – TAI 
EMOCIJA.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

THOMAS SCHREIBER 
 
Pirotechnikos gamintojų 
asociacijos (VPI) valdybos 
pirmininkas 

 
 

 

 

 

KLAUS GOTZEN  
 
Pirotechnikos gamintojų 
asociacijos (VPI) atsakingasis 
sekretorius 
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FAKTAI, FIKCIJOS, PALYGINIMAI  
 

Yra temų, kurios atsiranda beveik iš nieko, tačiau vėliau užima vis daugiau erdvės žiniasklaidoje ir 
visuomenėje. Būtent tokia ir yra kietųjų dalelių tema. Ar tai būtų dyzelino dilema, mažos taršos zonų 
steigimas didmiesčiuose, ar eismo draudimai – diskusijos dėl kietųjų dalelių jau daugelį metų mirga 
žiniasklaidos reportažuose ir tampa nuolatiniu komunalinių ir teisinių ginčų objektu. Tad nenuostabu, 
kad kietosios dalelės dabar imamos sieti ir su fejerverkais. Pabandykime susidėlioti faktus.  

 

Kietosios dalelės: akivaizdžiai 
mažesni skaičiai  
Tokia jau degimo prigimtis – jo metu gali 
susidaryti kietųjų dalelių. Tai vyksta ir degant 
fejerverkams. Deja, apie fejerverkų 
išmetamas kietąsias daleles nuolat 
skleidžiami vertinimai ir skaičiai, neturintys 
jokio mokslinio pagrindo. Net ir po to, kai 
reprezentatyvūs tyrimai pateikė akivaizdžiai 
mažesnius skaičius, kuriuos oficialiai 
patvirtino ir Federalinė aplinkos apsaugos 
agentūra (UBA), klaidingos kietųjų dalelių 
vertės atkakliai laikosi. Gerokai užkelti 
rodikliai, kuriuos anksčiau pateikdavo UBA, 
rėmėsi labai apytiksliais įvertinimais – kitaip 
neįmanoma paaiškinti, kodėl realūs skaičiai 
siekia vos 50% anksčiau skelbtųjų.  

 

 

 

„Remiantis Vokietijos pirotechnikos 
gamintojų asociacijos (VPI) pateiktais 
atskirais visų metinių fejerverkų, įskaitant 
naujametinius, matavimais ir 
eksperimentiškai nustatytais emisijos 
faktoriais – kurie iki šiol nebuvo pateikti 
Federalinei aplinkos apsaugos agentūrai 
– apskaičiuotos emisijos pasirodė 
mažesnės, nei iki šiol manyta. Šis kiekis 
atitinka apie vieną procentą viso 
bendrai  Vokietijoje išmetamo kietųjų 
dalelių kiekio.“  

Šaltinis: Federalinė aplinkos apsaugos agentūra (UBA), 
straipsnis „Wenn die Luft zum Schneiden ist“ 1 
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KAS YRA KIETOSIOS DALELĖS? – PRIE REIKALO

Dulkės – tai ore esančios kietos dalelės, kurios ne iš 
karto nusėda ant žemės, o kurį laiką išsilaiko ore. 
Priklausomai nuo dydžio, jos skirstomos į atskiras 
klases: 

 Stambiomis kietosiomis dalelėmis (arba PM10) 
vadinamos dalelės, kurių skersmuo yra 
mažesnis nei 10 mikrometrų (µm).  

 Iš šių dalelių kai kurios yra mažesnės nei 2,5 
mikrometro (smulkios, arba PM2,5). Tarp jų 
patenka ir ultrasmulkios dalelės (< 0,1 µm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kietosios dalelės gali būti natūralios 
kilmės arba atsiradusios dėl žmogaus 
veiklos (taip vadinamosios 
antropogeninės emisijos). Jei dalelės 
susidaro betarpiškai jų šaltinyje (pvz., 
degimo procese), kalbame apie pirmines 
kietąsias daleles.2 

 Antrinės kietosios dalelės susidaro 
atmosferoje sudėtingų cheminių reakcijų 
metu iš dujinės būsenos medžiagų, tokių 
kaip sieros ir azoto oksidai, amoniakas ar 
angliavandeniliai.3  

 Natūralūs kietųjų dalelių šaltiniai yra 
emisija iš vulkanų ir jūros, dirvožemio 
erozija, miškų gaisrai arba tam tikri 
biogeniniai aerozoliai (pvz., virusai, 
bakterijų ir grybų sporos).2  

 Didžiausia dalis dėl žmogaus veiklos 
susidariusių kietųjų dalelių yra iš degimo 
procesų – tai būtų transportas, šildymas, 
pramoninė gamyba, statyba ir žemės 
ūkis. Mažesnė atsakomybė už daleles 
krenta amatams ir prekybai, cigaretėms 
ir griliams, taip pat ir mūsų minėtiems 
fejerverkams.4 
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KIETOSIOS DALELĖS NELYGU KIETOSIOMS DALELĖMS  

Fejerverkų degimo liekanos elgiasi visiškai kitaip nei, 
tarkim, transporto priemonių išskirtos kietosios 
dalelės. Kondensatai ir druskos (pvz., kalio karbonatas, 
kalio sulfatas), kurie susidaro per fejerverką, pritraukia 
drėgmę. Tai reiškia, kad tokios kietosios dalelės jau po 
kelių valandų pasišalins iš oro. Vandens sugėrimas 
lemia ir tai, kad tokios dalelės, netyčia jas įkvėpus, 
lengviau pašalinamos iš organizmo. 5 
 
KIETŲJŲ DALELIŲ KIEKIS 

Kiek kietųjų dalelių fejerverkai išmeta Vokietijoje per 
metus? Vokietijos pirotechnikos gamintojų asociacija 
(VPI), norėdama tai sužinoti tiksliau, pavedė 
nepriklausomam institutui atlikti tyrimą. Moksliniais 
matavimais 2019 m. pabaigoje nustatyta, kad, 
skirtingai nei anksčiau teigė Federalinės aplinkos 
apsaugos agentūra (UBA), išskiriama ne maždaug 5000 
tonų kietųjų dalelių, o tik 2050 tonų (iš kurių 1477 
tonos „PM10“ per Naujuosius metus). Šis kiekis atitinka 

vos 0,7% metinės kietųjų dalelių emisijos 

Vokietijoje.6  
 
INTENSYVIAUSIOS TARŠOS PERIODAI  

Ką bendro turi didieji profesionalūs fejerverkai ir 
naujametiniai fejerverkai? Abiejų tarša smarkiai 
apribota. Profesionalūs fejerverkai turi griežtas vietos 
ribas, o naujametiniai – laiko, nes vyksta tik kartą per 
metus. Priešingai nei pramonės ar transporto kietosios 
dalelės – pvz., išmetamosios dujos, nusidėvinčios 
padangos ir stabdžių kaladėlės – fejerverkų tarša 
trunka tik kelias valandas. Dėl higroskopinių (drėgmę 
pritraukiančių) savybių šios kietosios dalelės yra tik 
trumpalaikė tarša, nes oro drėgmė jas suriša ir 
nusodina ant žemės. Naujųjų metų rytą „dūmai“ jau 
būna išsisklaidę. Tuo tarpu transporto kietosios 
dalelės teršia orą diena iš dienos – 365 dienas per 
metus, 24 valandas per parą.5  

 
Beje, naujametinę kietųjų dalelių koncentraciją 
Vokietijoje ir oro sąlygų nulemtą jų kitimą per parą 
galima pasižiūrėti UBA interaktyviame grafike. Čia taip 
pat puikiai matosi, kaip fejerverkų išmestos kietosios 
dalelės jau po kelių valandų „dingsta iš radaro“: 7  

           http://gis.uba.de/website/silvester/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEKIAI IR PALYGINIMAI  

Bendras kietųjų dalelių kiekis Vokietijoje 2018 metais: 
207000 tonų.  
Naujametiniai fejerverkai: apie  1400 tonų (0,7%)  
Tipinis profesionalus fejerverkas: 126,5 kg  
Pramonė: 2018 metais pramonė buvo didžiausia teršėja – 
maždaug 96000 tonų kietųjų dalelių.  
Transportas: 2018 metų duomenimis, 19% kietųjų dalelių 
tenka transportui (išmetamosios dujos, nusidėvėjimas ir 
kt.). Tai sudarė 39100 tonų. Suodžių dalelės iš variklių 
sudarė 4%, nutrintos padangų, stabdžių kaladėlių ir gatvių 
dangos dulkės sudarė 10%, likusi dalis buvo iš kitų aukščiau 
neišvardintų šaltinių.  
Vien tik padangų kasmet „paverčiama“ kietosiomis 
dalelėmis 12 milijonų vienetų.11 
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„Visa tai yra apmąstymo verti kiekiai, 
jie 300 kartų didesni nei įprasto 
malkomis kūrenamo židinio, 
atsižvelgiant net į ilgesnį komercinių 
anglies grilių veikimo laiką“  
Dr. inž. Mohammad Aleysa, Fraunhoferio statybų fizikos 
instituto (IBP) mokslininkas 12 
 
GRILINIMAS 

Komercinių grilių, naudojamų gastronomijoje, 
tyrimai parodė: didžiąją dalį kepsninės dūmų 
išskiria degantys riebalai. Matavimai rodo, kad iš 
0,5 kvadratinio metro aktyvaus komercinio grilio 
ploto galima tikėtis 400-500 kg stambių ir smulkių 
kietųjų dalelių per metus. Tačiau esama ne tik 
profesionalių „grilio meistrų“. Remiantis 
naujaisiais tyrimais, kasmet įvyksta ir apie 70 
milijonų privačių grilinimo popiečių ar vakarėlių. 
Jei darytume prielaidą, kad tik du trečdaliai iš jų 
kepimui naudojo medžio anglį (kai aktyvus grilio 
plotas yra 0,25 m2, ir užtrunkama tik ketvirtį 
komercinio kepimo laiko), prieitume prie labai 
įdomių skaičių. Taigi, tai reikštų ne mažiau kaip 

7000 tonų kenksmingų kietųjų dalelių per 

metus.  

KŪRENIMAS 

      Stambių kietųjų dalelių (PM10) emisija iš visų 
šildymo įrenginių (mažųjų skystu kuru, dujomis, 
anglimi ar malkomis kūrenamų šildymo katilų) 2019 

metais sudarė apie 20600 tonų. Iš jų 

didžioji dalis, 18600 tonų, teko malkiniams 
katilams. Šis skaičius šiuo metu Vokietijoje viršija 
net sunkvežimių ir lengvųjų automobilių išmetimus 
(apie 7300 tonų PM10). Tai siejama su tuo, kad nauji 
dyzeliniai varikliai išmeta vis mažiau suodžių. 
Smulkių kietųjų dalelių (PM2,5) emisija iš visų mažųjų 
šildymo katilų (skysto kuro, dujų, anglies ir malkų) yra 
apie 19500 tonų. Ir čia mažieji malkiniai katilai pirmauja 
su 17600 tonų. 13 

KELIONĖS JŪRA  

Kruizinis laivas „Harmony of the Seas“ per dieną sudegina 
apie 150 tonų kuro (mazuto), išskirdamas apie 5 tonas 
azoto oksidų ir 450 kg kietųjų dalelių.14 2019 metais 
pasaulyje plaukiojo 330 kruizinių laivų (su daugiau nei 
2000 keleivių).15 Beje, net ir stovint uostuose, variklis 
veikia toliau. Tai reiškia, kad vien tik kruiziniai laivai  per 
metus visame pasaulyje išskiria mažiausiai 82000 tonų 
kietųjų dalelių. Vokietijos gamtos apsaugos organizacijos 
(NABU) 2012 metų duomenimis, vienas kruizinis laivas 
per dieną išmeta kietųjų dalelių kaip 1 milijonas lengvųjų 
automobilių, o sieros dioksido (SO2) kaip 376 milijonai 
automobilių.16 

RŪKYMAS  

Badeno-Viurtembergo žemės sveikatos apsaugos 
ministras Manfred Lucha (žaliųjų partija) kietųjų dalelių 
debatuose kvietė žiūrėti į proporcijas. „Aš nelyginu 
obuolio su kriauše, tačiau tai sąžiningų debatų dėl kietųjų 
dalelių dalis: viena cigaretė išskiria daugiau kietųjų dalelių 
nei dyzelinis variklis be katalizatoriaus, veikdamas vieną 
valandą“. Vadinasi, jei Vokietijoje surūkoma mažiausiai 

73,8 milijardo cigarečių per metus (2020 

metų pardavimai, statista.com), tai, imdami maksimalią 
leistiną vienos cigaretės 10 miligramų kietųjų dalelių 

emisiją (ES direktyva, 2004 m.), gauname 738 
tonas kietųjų dalelių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ŽINIOS // 12 
 

Fejerverkų išskiriamas CO2 
kiekis yra nykstamai mažas  
Fejerverkas yra klimato žudikas – taip nuolatos 
tvirtinama. Kai tik artėja Naujieji metai, galime 
būti beveik užtikrinti, kad tuoj prasidės 
diskusijos, kaip fejerverkai kenkia klimatui dėl 
išskiriamo CO2. Tačiau dėl kokio CO2 kiekio iš 
tiesų atsakingi fejerverkai? Pirotechnikos 
gamintojų asociacija norėjo sužinoti – ir užsakė 
mokslinį tyrimą. Jo išvadas ne tik pripažino 
Federalinė aplinkos apsaugos agentūra, bet jos 
kalba pačios už save:  

„Federalinės aplinkos apsaugos agentūros (UBA) 
vertinimu, fejerverkų išskiriamas anglies dioksido 
(CO2) kiekis yra nereikšmingas“. 
Šaltinis: UBA, pranešimas „Wenn die Luft zum 
Schneiden ist“, 8 p.1  
 
KIEKIS 

UBA vertinimu, fejerverkų išskiriamas anglies dioksido 
(CO2) kiekis yra nereikšmingas. Imant emisijos faktorių 
0,156 tonos fosilinio CO2 tonai sprogstamosios 
medžiagos neto masės (SNM), metinė CO2 emisija 

išeina apie 1150 t. Tai sudaro 0,00013%  

visos Vokietijos šiltnamio dujų emisijos.1 Tyrimas 
parodė: vienas 666 g SNM pirotechninis gaminys 
išmeta apie 104 g CO2 iš fosilinės (iškastinės) kilmės 
šaltinių. Palyginimui, „VW Golf“ (1,0l TSI OPF, 90PS) 
išmeta 104 g fosilinio CO2 kas kilometrą. Jei 
važiuotumėte šiuo „VW Golf“ iš Bonos į Berlyną (600 
km), būtų išskirta į aplinką 62,4 kg CO2. Tai atitinka 
20000 iššautų naujametinių raketų (kiekvienos SNM = 
20 g).6  

KIEKIAI IR PALYGINIMAI 

Vokietijos metinė CO2 emisija: 810 000 000 tonų 
(2019).  
Iš jų transportas: 155,8 milijono tonų.  
Naujametiniai fejerverkai: 1150 t CO2 iš iškastinės 
kilmės šaltinių.6  
Pramonė: 2019 metais šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas, kurį sąlygojo Vokietijos pramonė, 
sudarė 187 000 000 tonų.  
Festivalis „Kölner Lichter“ (Kelno šviesos): 
fejerverkai (4,7 tonos bruto masės), gamintojo  
„Weco“ duomenimis, išskiria maždaug 42 kg CO2. 

 

 

 

Privatus grilinimas: iš viso Vokietijoje išskiria apie 
500 000 t CO2 

 

Remiantis SERI – Austrijos tvarumo tyrimų instituto 
duomenimis, bendras 8 asmenų grilinimo vakarėlio 
rezultatas (prie kurio daugiausiai prisidėjo maisto 
gaminimas ant grotelių) yra ištisi 44 kg CO2.25  

 

Apie 70 milijonų kartų vasaros metu Vokietijoje yra 
užkuriamas grilis. Į orą išmetama apie pusę milijardo 
kilogramų CO2. Net ir viena šeima, kuri gamtoje kepa 
mėsą tik 5 kartus per metus, palieka CO2 pėdsaką, 
prilygstantį kelionei automobiliu iš Hamburgo į 
Flensburgą.20 

DIDELIO RENGINIO PAVYZDYS, ZÜRI-FÄSCHT    
(ŠVEICARIJA)  

Buvo atliktas išsamus tyrimas, kiek ši tris dienas 
trunkanti kasmetinė šventė prisideda prie klimato kaitos. 
Grafikas kalba pats už save.  
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Kenksmingos medžiagos: sudedamosioms 
dalims taikomi griežti reikalavimai 

Fejerverko metu į aplinką patenka nuodingos 
medžiagos, kenkiančios mūsų sveikatai. Tai 
nuolatos kartojamas fejerverkų priešininkų 
argumentas. Mitas?  

DEGIMO PRODUKTAI IR JŲ PAVOJINGUMAS 

Nors teigiama, kad fejerverkuose naudojami įvairūs 
nuodingi elementai kaip švinas ar arsenas, tokių 
medžiagų naudojimas pirotechnikai Vokietijoje 
uždraustas jau kelis dešimtmečius.  Pirotechnikos 
gaminiams, skirtiems Europos rinkai – o ypač dar 
griežtesnei Vokietijos rinkai, taikomi griežti 
reikalavimai, apimantys ir gaminių sudedamąsias 
dalis. Aplinkai ir sveikatai kenksmingų medžiagų 
draudimai fejerverkuose yra reglamentuojami ES ir 
federaliniu lygiu. Čia svarbiausi teisės aktai yra REACH 
reglamentas ir DIN standartų serija EN 15947.  

Pagrindinė sudedamoji pirotechninio gaminio dalis 
yra klasikinis juodasis parakas. Jį sudaro kalio 
nitratas, medžio anglis ir siera. Efektų mišiniuose 
naudojamos spalvą suteikiančios druskos (pvz., 
natrio oksalatas, stroncio karbonatas). Greta šių 
chemikalų naudojamos ir kitos, neretai gamtinės 
kilmės medžiagos. Tai būtų organinis kuras ir rišikliai 
(akaroidas, dekstrinas, PVB, įvairios dervos) 
metalinis kuras (magnis, magnaliumo lydinys, 
aliuminis, silicis, titanas), taip pat įvairūs oksidatoriai 
(kalio perchloratas, amonio perchloratas, kartais vis 
dar kalio chloratas).  Tokie šių chemikalų kiekiai, 
kokie yra naudojami fejerverkams, nekenkia nei 
žmonėms, nei aplinkai.  
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Mažiau šiukšlių – lengviau aplinkai  

Fejerverkai, kaip ir daugelis kitų dalykų, palieka 
šiukšlių. Tačiau šiukšlės nėra tiesiog šiukšlės, reikia 
atsižvelgti į jų sudėtį.  

IŠ KO SUDARYTAS PIROTECHNINIS GAMINYS?  

Pagrindinės fejerverko sudedamosios dalys yra 
popierius, kartonas ir, žinoma, pirotechniniai 
mišiniai,  „parakas“. Kartais nedideliais kiekiais 
naudojama mediena ir viela. Iki šiol vis dar yra 
pirotechnikos gaminių, kuriuose turi būti 
naudojamos plastikinės detalės. Dažniausiai, tai 
daroma saugumo sumetimais.  

Taip pat ir pakavimas į plastikinius maišus ar dėžutes 
gali būti būtinas. Tačiau šios pakuotės gali būti 
surenkamos ir perdirbamos. Po fejerverko lieka 
sudraskytos tūtelės (kartonas), iššaudytos baterijos 
(kartonas ir molis), kaiščių likučiai (mineralinės 
medžiagos), raketų uodegos (medis) ir tai, kas 
nukrenta iš oro (popierius, kartonas, mineralinės 
medžiagos, pelenai).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejerverkų šiukšlės neturi kenksmingų medžiagų. 
Pirotechnikos pramonė šiuo metu deda pastangas 
atsikratyti bet kokių plastikinių detalių 
pirotechniniuose gaminiuose.  

ŠIUKŠLIŲ KIEKIS 

Penkiuose didžiausiuose Vokietijos miestuose 
(Berlyne, Hamburge, Miunchene, Kelne ir 
Frankfurte prie Maino) Naujųjų metų dieną 
šiukšlių išvežėjai surenka apie 200 tonų 
naujametinių atliekų. Žiūrint į vienos dienos kiekį, 
šis skaičius yra milžiniškas. Palyginimui – kasmet 
Vokietijoje bendrai surenkama 400 milijonų tonų 
šiukšlių. Tuo pat metu sunku įvardinti tikslius 
fejerverkų šiukšlių kiekius, kadangi šios šiukšlės 
neatskiriamos nuo bendrų naujametinių šiukšlių 
(buteliai, švenčių atributika).  

Pažiūrėkite, kiek per metus randama plastiko 
atliekų po įvairių renginių, festivalių, miesto 
švenčių, kuriuose susirenka daug žmonių. 
Savaime suprantama, kiekvienos šiukšlės, ypač 
plastiko šiukšlės, turėtume vengti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokietijos pirotechnikos 
gamintojų asociacijos (VPI) nariai 
jau seniai pasikliauja aplinkai 
nekenksmingomis PVC 
apdangalų nuo lietaus 
alternatyvomis. Vietoj jų nuo 

2012 metų visoms fejerverkų 
baterijoms naudojamos  
ekologiškos sulankstomos 
kartono dėžės.  

Nuo 2017 metų VPI 
įmonės vietoj „klasikinio“ 
švino liejimo rinkinio 
parduoda tik aplinkai 
nekenkiančius variantus 
su vašku arba alavu.  

Jau šiandien egzistuoja pirotechnikos 
produktai, pagaminti iš 100% perdirbamų 
medžiagų. Pavyzdžiui, Pyromould baterijos 

jau nuo 2013 metų gaminamos vien iš 

augalinio pluošto ir natūralaus krakmolo.  

Atsisakymas ir tobulinimas 
Jau daugelį metų Vokietijos pirotechnikos gamintojų 
asociacijos (VPI) nariai žengia tvarumo ir transformacijos 
keliu. Fejerverkų gamyboje nuolatos vyksta 
persiorientavimas. Kur tik įmanoma, plastikinės dalys 
keičiamos suyrančiomis alternatyvomis, pvz., raketų 
smaigaliai ir  „švilpukų“ tūtos. Baterijų iš kelių šimtų 
plastikinių „švilpukų“ ateityje nerasite Vokietijos rinkoje. 
Taip pat atsisakoma plastikinio įpakavimo, tad vis daugiau 
prekybinių skaidraus plastiko dėžučių ir raketų tūtų 
pakeičiama kartoninėmis. Seniau įprastų plastikinių pakuočių 
fejerverkų baterijoms jau nebėra nuo 2014 metų.  
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KIEKIAI IR PALYGINIMAI 

Kelno karnavalo pagrindinį savaitgalį paliekama daugiau 
nei 370 tonų atliekų.28 Kasmetinio „Wacken Open Air“ 
festivalio lankytojų paliktų 450 tonų atliekų turi utilizuoti 
organizatoriai.29  

Rūkymas: apie 2 milijonus tonų kietųjų šiukšlių, 300 000 
tonų nikotino turinčių atliekų ir apie 200 000 tūkstančių 
tonų cheminių atliekų palieka rūkymas kasmet visame 
pasaulyje. Vokietijoje 2020 metais surūkyta maždaug 73 
milijardai cigarečių.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gyvūnai: šviesos efektai vietoj 
griausmo 
Kad daugelis gyvūnų fejerverko metu jaučiasi blogai, 
neginčijama. Bet kokio lygio yra tas stresas? Kokį turi 
poveikį? Pasakojimai apie iš dangaus krentančius 
paukščius atrodo laužti iš piršto. Abejonių nekelia 
istorijos, kai iš išgąsčio pabėgę gyvūnai papuola į 
bėdą, susižaloja, tačiau tai pavieniai atvejai.  

NAMINIAI GYVŪNAI  

Be abejo, yra skirtumų - kiekvienas gyvūnas skirtingai 
reaguoja į fejerverką. Taip pat yra anksčiau sužalotų 
gyvūnų, kurių reakcija į garsus yra labai stipri. Gerai 
dresuotas gyvūnas neturėtų reaguoti į fejerverką. 
Prevencinė dresūra ir auklėjimas padeda gyvūnui 
toleruoti triukšmą. Tai galioja ne tik fejerverkams, bet 
ir kitiems garso šaltiniams – audrai, dviračio 
skambučiui, automobilio signalui. Tarnybiniai ir 
medžiokliniai šunys yra puikus pavyzdys, kuo gali 
padėti gera dresūra ir auklėjimas.  

LAUKINIAI GYVŪNAI  

Dauguma laukinių gyvūnų yra sprunkantys gyvūnai. 
Fejerverkų priešininkai tvirtina, kad naujametiniai 
fejerverkai taip išgąsdina gyvūnus ir jų sprukimo 
refleksas sužadinamas tiek kartų, kad jie nuo išsekimo 
miršta. Šiems teiginiams įrodymų nėra. Nei miestuose, 
nei miškuose po Naujųjų metų nerandama daugiau 
nugaišusių gyvūnų – to negali patvirtinti nei 
medžiotojai, nei miškininkai.31 Net jei ir pasitaikytų 
vienetiniai atvejai, tai greičiau būtų išimtis, nei 
taisyklė.  
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KIEKIAI IR PALYGINIMAI  

Katės: Remiantis JAV atliktu tyrimu, kasmet nuo 1,4 
iki 3,7 milijardo paukščių ir nuo 6,9 iki 20,7 milijardo 
smulkių žinduolių nužudo katės. Vokietijoje kasmet 
katės sumedžioja apie 200 milijonų paukščių.32 

Transportas: Mokslininkų komanda iš Portugalijos ir 
Didžiosios Britanijos profesiniame žurnale „Frontiers 
in Ecology and Environment“ 2020 metais paskelbė 
analizę, kuri skelbia, kad kasmet Europoje 194 
milijonai paukščių ir 29 milijonai žinduolių tampa 
transporto priemonių aukomis.33 Statistiškai 
vertinant, Vokietijos keliuose kas antrą kilometrą 
kasmet žūsta po stirną, o kas trečią – po laukinę katę.  

Saugumas: nelegaliems 
fejerverkams – griežtai ne 
Tai buvo kertinis klausimas, 2020/2021 metais 
uždraudžiant fejerverkus. Buvo spėjama, kad per 
Naujuosius metus galėtų būti daug „fejerverkų 
aukų“, kurios užkimštų intensyvios terapijos 
skyrius. Kad ir kaip norėtųsi, deja, iki šiol nėra 
jokių patikimų duomenų šia tema. Taip, būna 
nemažai gelbėjimo tarnybų ir gaisrinių 
iškvietimų Naujųjų metų naktį. Taip pat ir 
nelaimingų atsitikimų, susijusių su fejerverkais. 
Tačiau daugumos iškvietimų Naujųjų metų naktį 
priežastimi būtų galima laikyti piktnaudžiavimą 
alkoholiu. Kritimai, muštynės, pjautinės žaizdos 
ir pagaliau nelaimingi atsitikimai dėl netinkamo 
elgesio su fejerverkais dažniausiai būna susiję su 
alkoholiu.  

Yra trys pagrindinės priežastys, dėl kurių 
susižalojama fejerverkais:  

 Nelegali pirotechnika 
 Alkoholio vartojimas 
 Netinkamas elgesys su fejerverkais  

Trečiasis punktas labai jaudina Vokietijos 
pirotechnikos gamintojų asociaciją. 
Informavimui ir išaiškinimams turėtų būti 
skiriama kur kas daugiau dėmesio. Todėl 
Vokietijos pirotechnikos gamintojų asociacija 
2019 metais pradėjo savo informavimo 
kampaniją  „Lass es krachen“ („Tegu pokši“). 

 

Naujametinių fejerverkų garsas  
 Pirotechnikos gaminių garso stipris Vokietijoje 

nustatytas įstatymiškai. F2 kategorijos gaminiai 
negali skleisti stipresnio nei 120 dB(A) garso 8 
metrų atstumu. Visi patvirtinti gaminiai atitinka 
šią triukšmo ribą arba yra dar tylesni.  

 Jau dešimtmečius pramonė kartu gamina ir 
tylesnius fejerverkus.  
Laikoma, kad produktų vertę sudaro jų šviesos 
efektai, o ne sprogimų garsai.  
Toks požiūris yra palankus ir gyvūnijos bei 
aplinkinių žmonių atžvilgiu.  

Nelaimės ir piktnaudžiavimas 
 Vokietijos rinkoje patvirtintos pirotechnikos 

priemonės užtikrina aukščiausią įmanomą 
saugumo lygį. Gaminių saugumas būna 
tikrinamas Federalinio medžiagų tyrimo biuro 
(BAM) ar atitinkamų ES institucijų.  

 Tarp tikrinamų reikalavimų yra ir maksimali 
garso riba 120 dB(A) bei sprogstamosios galios 
apribojimai.  

 Ligoninių valdymo įmonės Vivantes duomenimis, 
tik 5% iškvietimų Naujųjų metų naktį siejami su 
fejerverkais.  

 Vokietijos ligoninių asociacijos prezidentas 
daktaras Gerald Gaß nurodė, kad ne fejerverkai 
sąlygoja nelaimių skaičių Naujųjų metų naktį, o 
alkoholio vartojimas ir kivirčai.  

 Bavarijos parlamentui surengus raštišką 
apklausą  (spaudinys 18/6877), kiek asmenų 
Naujųjų 2020 metų naktį nukentėjo nuo 
fejerverkų, gautas atsakymas, jog visoje 
Bavarijos žemėje nukentėjo tik 25 asmenys. 
Miunchene susižalojo tik vienas žmogus.  

 Saksonijos žemės Vokietijos kriminalinių 
pareigūnų federacija nepalaiko draudimo 
parduoti naujametinius fejerverkus, nes 2020 
metais buvo nustatyti nelegalūs fejerverkų 
įvežimai iš kitų Europos šalių. Kai kuriose 
kaimyninėse šalyse laisvai parduodami F3 
kategorijos gaminiai. Vokietijoje jiems 
reikalingas leidimas ar specialus parengimas. 
Elgiantis neprofesionaliai, toks fejerverkas gali 
smarkiai sužaloti. Uždraudus fejerverkų 
pardavimą, padaugėtų nelegalių gaminių, ir 
patiriami sužalojimai taptų sunkesni.  
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Profesionalus fejerverkas: 
aukščiausio lygio menas 

 

Profesionalus fejerverkas nustebina. Daugelis 
jame mato aukščiausio lygio meną – su savo 
choreografija, muzika, šou efektais. Tačiau ne 
viskas kas didinga daro milžinišką įtaką klimatui 
ir aplinkai.  

Vokietijoje ir Europoje fejerverkas jau 
šimtmečius yra tapęs tradicijų dalimi, o Kinijoje ši 
tradicija tęsiasi per tūkstantį metų. Visame 
pasaulyje profesionalūs fejerverkai dažniausiai 
būna pagrindinis baigiamasis akcentas 
didžiuosiuose renginiuose, ar tai būtų valstybinės 
šventės, festivaliai, ar sporto renginiai. „Kelno 
šviesos“, „Konstanco  ežero naktis“ ar pasaulyje 
pripažintas Hanoverio fejerverkų festivalis kasmet 
sukviečia šimtus tūkstančių lankytojų, kurie atvyksta 
pasigėrėti įspūdingais fejerverkais. Tačiau kartu vis 
daugėja kritikos. Kiek CO2 vidutiniškai išskiria didelis 
fejerverkas?  Iš tikrųjų tas kiekis yra nykstamai mažas, 
kaip jau nuo 2019 metų reguliariai skelbia Federalinė 
aplinkos apsaugos agentūra. Tokie fejerverkai kaip 
per „Kelno šviesas“ ar „Liepsnojantį Reiną“ išskiria tik 
apie 42 kg CO2. Tai maždaug atitinka vieną pilną 
lengvojo automobilio baką.  

Vokietijos pirotechnikos gamintojų asociacijos narės 
įmonės ateityje planuoja apskaičiuoti jų per metus 
išskiriamą CO2 ir jį kompensuoti. Taigi, ir taip maža 

profesionalių fejerverkų išmetamo CO2 dalis 
artimiausioje ateityje bus atlyginama 100 procentų.  

Kita dažnai su fejerverku siejama tema – kietosios 
dalelės. Skirtingai nei CO2, jos neįtakoja klimato kaitos. 
Profesionalių fejerverkų kietosios dalelės išmetamos 
lokaliai, o jų kiekiai labai nedideli. 2018 metais 

Vokietijoje į atmosferą pateko 207 000 000 
kg kietųjų dalelių. Per vidutinį miesto šventės 

fejerverką naujaisiais skaičiavimais išmetama iki 25 
kg kietųjų dalelių. Jos susidaro dideliame 

aukštyje ir gali būti greitai išsklaidytos vėjo. Federalinė 
aplinkos apsaugos agentūra patvirtina, kad aukštuminiai 
fejerverkai tik nežymiai prisideda prie kietųjų dalelių 
emisijų arti žemės paviršiaus. Kadangi fejerverkų 
kietosios dalelės būna tirpios vandenyje arba 
sugeriančios drėgmę, po šaudymo jos greitai pasišalina iš 
atmosferos. Todėl taršos fejerverkų kietosiomis 
dalelėmis nederėtų tiesiogiai lyginti su tarša netirpiomis 
suodžių ar dylančių padangų dalelėmis, kurias išmeta 
transportas.  

Didžiųjų fejerverkų atlikimas Vokietijoje yra griežtai 
reglamentuojamas. Galiojantys teisiniai aktai 
pasitarnauja ir aplinkos bei gyvūnų apsaugai.  
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ALTERNATYVŲ KLAUSIMAS 
Naujieji metai be privataus fejerverko – kaip tai 
galėtų atrodyti?  

DRONŲ IR LAZERIŲ ŠOU  

Be jokios abejonės, lazerių šou gali būti gražus, dronų 
šou taip pat gali sužavėti. Tačiau nė vienas iš jų nėra tas 
pats, kas fejerverkas. Jau minėti obuolys ir kriaušė, 
kurių negalima lyginti. Beje, lazeriai ar dronų šou – tai 
tikrai nėra aplinkai nekenksminga alternatyva. Lazerių 
pasirodymui suvartojama labai daug energijos, 
sudėtinga logistika. O bepiločių orlaivių gamyba, ypač 
akumuliatorių, tikrai neprisideda prie aplinkos 
tausojimo. Akumuliatorių gamyboje turime reikalų su 
nuodingais cheminiais junginiais ir, kaip gerai žinome, 
akumuliatoriams naudojamų medžiagų utilizavimas 
yra ganėtinai keblus. 

Lazerių ar dronų šou tikrai nėra 
draugiška aplinkai alternatyva. Lazeriai 
suvartoja daug energijos ir reikalauja 
nemažų transporto išlaidų. 

 

„FEJERVERKAS TIK PROFESIONALUS IR 
VIENINTELIS VISAME MIESTE“  

Leisti šaudyti tik profesionalams ir tik vieną 
centrinį fejerverką? Centralizuoti didieji 
fejerverkai yra puiki idėja, tačiau praktinis šio 
sumanymo įgyvendinimas kelia nemažų iššūkių. 
Pasvarstykime, Vokietijoje yra 11 tūkstančių 
vietinių bendruomenių. Taip, Vokietijoje yra daug 
apmokytų pirotechnikų, tačiau ne kiekvienas iš jų 
susidorotų su tokia užduotimi. Daugeliu atveju 
nepakaktų nei paleidimo įrangos, nei valdymo 
aparatūros, nei darbuotojų, kad pavyktų atlikti 
atitinkamo dydžio fejerverką. Dar nežinia, kaip 
šiais pandemijos laikais būtų pažiūrėta į pasiūlymą 
kviesti žmones į tokius masinius sambūrius. Ir dar: 
ką turėtų daryti žmonės, kurie gyvena atokiau nuo 
didelių miestų centrų? Kas norės prieš pat 
vidurnaktį važiuoti per visą miestą tam, kad 
pamatytų 15 minučių fejerverką? Jau nekalbant 
apie transporto spūstis ir su tuo susijusią aplinkos 
taršą, parkavimo chaosą ir didelę neblaivių 
vairuotojų tikimybę. Be to, žmonės nori patys 
pridegti ir pasidžiaugti savo fejerverku. Šaudyti 
fejerverkus pačiam yra visai kas kita nei žiūrėti 
fejerverkų šou.  
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        ŽIŪROVO AKIMIS – VISUOMENĖS POŽIŪRIS 
Vokietijos pirotechnikos gamintojų asociacija gali 
daug pasakoti. Tačiau kokia mūsų piliečių nuomonė 
apie fejerverkus? Štai ką parodė tyrimo instituto 
Forsa apklausa. 

Kad susidarytų tikslesnį vaizdą apie piliečių nuomonę 
šiuo klausimu, Vokietijos pirotechnikos gamintojų 
asociacijos narė „Röder Feuerwerk“ pavedė 
nepriklausomam nuomonių tyrimo institutui Forsa atlikti 
atitinkamą apklausą.36 Buvo kreipiamas dėmesys ir į 
apklausimo būdą: sugestyvių klausimų anketose nebuvo. 
Nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki gegužės 6 d. visoje 
Vokietijoje 18-69 metų piliečiai buvo apklausiami dėl 
fejerverkų uždraudimo, kietųjų dalelių, gyvūnų gerovės, 
aplinkosaugos.  

Rezultatas: 90% piliečių naujametinius fejerverkus laiko 
tradicija, 80% norėtų, kad ir toliau būtų leidžiama patiems 
šaudyti fejerverkus, tačiau kiek daugiau nei pusė jų 
pasisako už tam tikrus ribojimus, tokius kaip draudžiamos 
zonos bei mažesnis itin triukšmingų fejerverkų 
naudojimas. Jau ir dabar tai užtikrina miesto centruose 
įrengtos nešaudymo zonos bei tam tikri įstatymiškai 
įteisinti apribojimai (draudžiama leisti fejerverkus prie 
senelių namų, ligoninių, ribojamas garso lygis).  

    ... ... piliečių laiko naujametinius fejerverkus tradicija. 

 

 

 

... pageidauja, kad būtų leidžiama patiems šaudyti 
fejerverkus, tačiau daugiau nei puse iš jų yra už tam 
tikrus apribojimus, tokius kaip draudžiamos zonos, 
mažesnis itin triukšmingų fejerverkų kiekis.  

 

  

 

Studija parodė, kad tarp žmonių, kurie per 
pastaruosius penkerius metus pirko fejerverkų, 
naminių gyvūnų augintojų yra daugiau nei tų, kurie 
augintinių neturi. Teiginiui, kad „gyvūnai patiria 
trumpalaikį stresą, tačiau jiems nepadaroma 
ilgalaikė žala“, pritaria 77% apklaustųjų. 50% 
išreiškia nuomonę, kad per naujametinius 
fejerverkus gyvūnams „dažnai“ ar net „dažniausiai“ 
niekuo nepakenkiama. Gyvūnų augintojų ir tų, 
kurie jų neturi, nuomonės šiuo klausimu 
neišsiskiria. 84% apklaustųjų yra naminių gyvūnų 
šeimininkai, iš jų 78% aiškiai pasisako už Naujuosius 
metus su fejerverkais.  

 

 

 

...pritaria teiginiui, kad „gyvūnai patiria 
trumpalaikį stresą, tačiau jiems 
nepadaroma ilgalaikė žala“ 

 

 

... išreiškia nuomonę, kad 
per naujametinius 
fejerverkus gyvūnams 
„dažnai“ ar net 
„dažniausiai“ niekuo 
nepakenkiama. 

 

 

          ...turi augintinių 

 

 

            

           ...iš jų pasisako už Naujuosius metus su fejerverkais. 
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SANTRAUKA 
Kaip ir viskas, ką žmonės daro kultūringai ir dideliu mastu, 
fejerverkai neišvengiamai daro poveikį aplinkai. 
Pastaraisiais metais šia tema išvystyta diskusija yra svarbi ir 
teisinga. Jei joje viskas moksliškai ir dalykiškai 
pagrindžiama, tai yra sveikintinas reiškinys, kartu 
padedantis artimiau nušviesti ir kvestionuoti mūsų 
kasdieninį vartojimą.  

 

„Fejerverkas yra pati tobuliausia 
meno forma, nes vaizdas 
pabėga nuo žiūrovo didžiausios 
tobulybės akimirką“  
Theodor W. Adorno, filosofas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejerverkas nėra „klimato žudikas“. Fejerverkas 
– tai daugiau nei mokslas ir technika. 
Fejerverkas yra emocija, gyvenimo džiaugsmas, 
menas ir tradicija. Yra milijonai nuomonių, 
patirčių ir visiškai asmeninių akimirkų.  

Ačiū, kad radote laiko paskaityti šį lankstinuką.  

     Jūsų Pirotechnikos gamintojų asociacija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

„Nes ši akimirka niekada 
nebesugrįš, gyvenkime kaip      
fejerverkas!“  
Wincent Weiss, dainininkas  
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