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Tarša pagal savo prigimtį  gali būti:
• Biologinė
• Fizikinė
• Mechaninė
• Vizualioji
• Cheminė

Oro tarša yra apibūdinama kaip medžiagų, kenksmingų žmonėms 
bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į 
atmosferą

Tarša – medžiagos ir energija, kurios dėl žmogaus veiklos 
tiesiogiai ar netiesiogiai patenka į aplinką ar sukelia pavojų 
žmonių sveikatai ir gamtinėms ekosistemoms, taip pat daro žalą 
materialiniam turtu 



Oro kokybės tyrimų stotys 
Vilniaus mieste



Savanorių prospektas

Įrengta tarp gyvenamųjų namų, bet kartu ir 
netoli nuo intensyvaus eismo gatvės. Įtakos šiai 
stotelei gali turėti netoliese esančios pramonės 
ir energetikos įmonės
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stotelei gali turėti netoliese esančios pramonės 
ir energetikos įmonės



Žirmūnai

Įrengta netoli Kareivių ir Kalvarijų 
gatvių sankryžos, ši stotelė 
reprezentuoja autotransporto įtaką 
miesto oro kokybei
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Senamiestis

Įrengta gausiai žmonių 
lankomame, gyvenamaisiais 
namais apstatytame rajone
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Lazdynai

Įrengta toliau nuo įvairių 
taršos šalinių ir atspindi 
miesto foninę taršą
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Aplinkos oro teršalai

1. Kietosios dalelės (KD10 ir KD2.5) 

2. Anglies monoksidas (CO) 

3. Azoto dioksidas (NO2) 

4. Sieros dioksidas (SO2) 

5. Ozonas (O3)

6. Sunkieji metalai

7. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA, 

benzapirenas) 

8. Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Transporto priemonių 
išmetamieji teršalai (CO, 
CO2, NO, NO2,  KD, SO2, 

LOJ (benzenas,1,3-butadienas. 
80 – 85 proc. benzeno 
emisijos yra susiję su 

automobiliais) 
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Lietuvoje kelių transportas per 
metus išmeta į atmosferą apie 

160 000 tonų teršalų. Tai 
sudaro virš 40 procentų visų 

šiuo metu dėl žmogaus veiklos 
į atmosferą išmetamų teršalų

Lietuvoje kelių transportas per 
metus išmeta į atmosferą apie 

160 000 tonų teršalų. Tai 
sudaro virš 40 procentų visų 

šiuo metu dėl žmogaus veiklos 
į atmosferą išmetamų teršalų



Pažeidžiamiausios žmonių grupės

• Kūdikiai, vaikai (ypač iki 5 metų 
amžiaus)

• Nėščiosios
• Senyvo amžiaus asmenys
• Asmenys, sergantys astma bei kitomis 

kvėpavimo bei kraujotakos sistemos 
ligomis

• Asmenys, paveikti kitomis toksinėmis 
medžiagomis, kurios sustiprina oro 
teršalų poveikį arba sąveikauja su oro 
teršalais

• Asmenys, gyvenantys nepalankiomis 
socialinėmis ekonominėmis sąlygomis



Kietųjų dalelių (KD) įtaka sveikatai (I)

• Didesnės dalelės yra sulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose (gerklėje, 
nosyje), čiaudint, kosint dalelės yra pašalinamos

• Smulkiosios dalelės per kvėpavimo sistemą patenka į gilesnius kvėpavimo takus 
(bronchus, alveoles) ir ten nusėda

• Smulkiausios kietosios dalelės pasiekusios alveoles gali būti perneštos ir į kraują. 
• KD poveikyje yra apsunkinama plaučių veikla, susilpnėja jų funkcija, sutrinka 

širdies ritmas, sumažėja vidutinė būsimo gyvenimo trukmė

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis yra pagrindinė miestų 
aplinkos oro kokybės problema



Trumpalaikiai
• Dirginami viršutiniai kvėpavimo 

takai – peršti nosį, gerklę, 
atsiranda kosulys bei apsunkintas 
kvėpavimas

• Sergantieji kvėpavimo, širdies ar 
kraujagyslių ligomis pajunta 
sveikatos pablogėjimą 
(bronchinės astmos, obstrukcinio 
bronchito priepuoliai, širdies 
veiklos sutrikimai)

Ilgalaikiai 
• Gali išsivystyti kvėpavimo takų 

ligos (astma, bronchitas, emfizema)

• Susilpnėti plaučių funkcija, sutrikti 
širdies veikla (širdies priepuolis)

• Gali išsivystyti plaučių vėžys

KD absorbuoja aplinkos cheminius bei biologinius teršalus ir perneša juos į 
gilesnius kvėpavimo takus, iš kur jie gali patekti į kraują ir audinius, o tai gali 

sukelti lėtinius apsinuodijimus, alergines organizmo reakcijas
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Kietųjų dalelių (KD) įtaka sveikatai (II)



Šaltiniai

Antropogeniniai (žmogaus veiklos sukelta tarša):
• Mobilūs: transportas
• Stacionarūs: pramonės įmonės bei energetikos 

objektai

Pagrindinės taršos KD mažinimo priemonės yra taršos iš transporto mažinimas 
bei pramonės įmonėse gamybos procesų pakeitimas, kai papildomai 

pritaikomos valymo technologijos arba keičiama kuro rūšis

Pagrindinės taršos KD mažinimo priemonės yra taršos iš transporto mažinimas 
bei pramonės įmonėse gamybos procesų pakeitimas, kai papildomai 

pritaikomos valymo technologijos arba keičiama kuro rūšis

Natūralūs (žiedadulkės, mikroorganizmai, 
grybeliai, dulkės dėl uolienų irimo, vėjo 
dykumose, suodžių dalelės dėl vulkanų 
išsiveržimų, miškų gaisrų ir pan., organinių 
medžiagų irimo komponentai)



Anglies monoksido (CO) įtaka sveikatai

Teršalo poveikis žmogui priklauso nuo 
karboksihemoglobino kiekio kraujyje. 
Organizmą veikiant anglies monoksido 
koncentracijomis paūmėja suaktyvėja 
širdies, kraujotakos ligos, padidina 
kraujo krešulių tikimybę taip pat 
neigiamai įtakoja vaisiaus vystymąsi

Jeigu aplinkos ore CO koncentracija 
sudaro daugiau nei 0,08 mg/l ir yra 
veikiama 3 – 5 valandų laikotarpyje, 
tokia teršalo koncentracija gali turėti 
poveikį centrinei nervų sistemai



Sieros dioksido (SO2) įtaka sveikatai

• Sieros dioksido poveikis žmogaus sveikatai priklauso nuo teršalo 
koncentracijos aplinkos ore

• Neigiamas poveikis pasireiškia kvėpavimo takų, akių gleivinės dirginimais, 
gali būti sukeltas refleksinis kosulys

• Esant labai didelėms koncentracijos, net ir trumpas poveikis gali būti 
pavojingas 



Ozono (O3) įtaka sveikatai

Priešingai nei kiti aplinkos oro teršalai, ozonas nėra tiesiogiai išmetamas į 
atmosferą, o yra antrinis teršalas, kuris susidaro dėl sudėtingų fotocheminių 
reakcijų, kai atmosferoje esantys azoto oksidai ir angliavandeniliai, veikiami 
saulės spindulių, reaguoja tarpusavyje ir sudaro fotocheminį smogą (arba 
pažemės ozoną) 

PSO duomenimis, ozono tarša kasmet Europoje lemia 21 000 pirmalaikių mirčiųPSO duomenimis, ozono tarša kasmet Europoje lemia 21 000 pirmalaikių mirčių

Aplinkos ore ozono koncentracijoms 
esant 100 μg/m³ pasireiškia galvos 
skausmas, koncentracijai esant 200 
μg/m³ padidėja astmos priepuolių, 
suaktyvėja imuninė sistema
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Aplinkos ore esant koncentracija 400 
μg/m³ – yra prislopinama centrinė nervų 
sistema ir akies raumens funkcijos, esant 
koncentracijai 800 μg/m³ – prasideda 
audinių uždegiminė reakcija
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Oro kokybės tyrimų duomenys

http://
oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=adf06afb
-866b-4f14-86ac-4474f13c2c7a
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Informacijos šaltiniai

1. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro tinklapyje 
(www.smlpc.lt) pateikta informacinė medžiaga

2. Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje (www.gamta.lt) 
pateikta inforamcinė medžiaga

3. Vilniaus aplinkos tinklapyje (www.aplinka.vilnius.lt) 
pateikta inforamcinė medžiaga



Ačiū už dėmesį 


