
KAIP PRISIDĖTI PRIE ORO KOKYBĖS GERINIMO? 

Išmetami į atmosferą teršalai tebėra viena didžiausių visuotinių problemų. 

Jie ne tik pablogina oro kokybę, bet ir kenkia žmogaus sveikatai. Oro teršalai, tai 

dujinių (azoto dioksido, sieros dioksido, ozono ir anglies monoksido) ir kietųjų dalelių 

komponentai, kurie skiriasi savo sudėtimi. Kietosios dalelės gali būti apibūdinamos 

kaip oro taršos indikatoriai, kadangi jos sukelia rimčiausius sutrikimus dėl savo plataus 

diapazono ir skirtingų toksinių dalelių, iš kurių jos susideda.  

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad bendras aplinkos ir buitinės oro taršos 

poveikis kasmet sukelia apie septynis milijonus priešlaikinių mirčių, daugiausia dėl 

padidėjusio mirtingumo nuo insulto, širdies ligų, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, 

plaučių vėžio ir ūminių kvėpavimo takų infekcijų. Pagrindiniai oro užterštumo šaltiniai 

yra gyvenamoji energija šildymui ir maisto gaminimui, transporto priemonės, elektros 

energijos gamyba, žemės ūkis, atliekų deginimas ir pramonė.   

KAM ORO TARŠA  KELIA DIDESNĮ PAVOJŲ? 

Oro taršai kietosiomis dalelėmis, azoto dioksidu ir kitais teršalais ypač jautrūs yra 

kūdikiai, vaikai, nėščiosios, pagyvenę asmenys, asmenys, sergantys astma ir kitomis 

kvėpavimo sistemos bei kraujotakos sistemos ligomis. Šie asmenys priskiriami rizikos 

Kietųjų dalelių PM10 ir PM2.5 dydžių lyginimas su žmogaus plauku ir smėlio dalelėmis. 
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grupei ir turėtų labiau saugotis. Dažniausiai gali pasireikšti šie ūmaus teršalų poveikio 

požymiai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių 

funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų 

imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų 

alerginės uždegiminės reakcijos.  

REKOMENDACIJOS PADIDĖJUSIO ORO UŽTERŠTUMO SĄLYGOMS: 

 Rizikos grupei priklausantiems asmenims patariame lauke būti toliau nuo matomų 

taršos šaltinių (judrių gatvių, rūkstančių kaminų, vietų kuriose jaučiamas specifinis 

kvapas), jeigu tai neįmanoma, geriau likti namuose ir stebėti sveikatą. 

 Sportuojantiems lauke, siūlome pasirinkti vietas, esančias toliau nuo taršos šaltinių, 

o trukmę koreguoti pagal savijautą. 

 Dėl darbo ar kitų priežasčių ilgą laiką būnantiems užterštose vietose siūlome dėvėti 

kvėpavimo takų apsaugos priemones (kurių techniniuose reikalavimuose nurodyta, 

kiek galima būti aplinkoje, atsižvelgiant į oro teršalų koncentraciją). 

 Likę namuose neatidarinėkite  orlaidžių, langų ir durų; važiuodami autotransporto 

priemonėmis sandariai uždarykite langus. 

 Vertinkite savo sveikatos būklę, pasijutę prastai (atsiradus simptomams) 

nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  

 

 Dėl teršalų poveikio dažnai pasireiškia vaikams paūmėjusios 

kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos. 



KAIP GALIME PRISIDĖTI PATYS, SIEKIANT MAŽINTI ORO 

UŽTERŠTUMĄ? 

NAMUOSE  

 Rinkitės iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių elektros 

energiją gaminantį 

elektros tiekėją.  

 Mažinkite energijos 

vartojimą – išjunkite 

elektros prietaisus iš 

tinklo, kai jų nenaudojate, 

nepalikite įjungtos 

šviesos, kai išeinate iš 

kambario. Naudokite energiją taupančias lemputes. 

 Lauko apšvietimui naudokite lempas su judesio davikliais arba specialius 

šviestuvus su saulės baterijomis. 

 Užtikrinkite kad Jūsų šildymo įranga (katilai, židiniai) būtų eksploatuojama 

tinkamai. Jei šildote namus malkomis, nenaudokite drėgnos medienos, , degimo 

procesas bus neefektyvus: išsiskyrusi energija bus sunaudota medienos 

džiovinimui, o ne patalpų šildymui. Taip pat turėtumėte apsvarstyti galimybę 

pakeisti senas medienos krosnis, židinius į naudojančius mažiau taršias kuro rūšis 

(pavyzdžiui, dujas arba ekologiškai švarią atsinaujinančių energijos šaltinių 

energiją (saulės, vėjo, geoterminės energijos) arba prisijungti prie centralizuotų 

šilumos tinklų. 

 Naudokite mažiau karšto vandens. Vandeniui pašildyti reikia daug energijos, o 

nusiprausti galite ir šiltu vandeniu. 

 Naudojantis vandens šildytuvu, sumažinkite temperatūrą keliais laipsniais – 

sutaupysite nemažai pinigų. 



 Rūšiuokite atliekas, tai taupo energiją ir mažina gamybos metu į aplinką išmetamų 

teršalų kiekį. 

 Pasisodinkite lapuočių medžių prie namų, jie sudarys pavėsį vasarą bei praleis 

šviesą žiemą. 

 Nedeginkite pernykštės žolės, buitinių atliekų, ypač plastiko, gumos savo sode, 

krosnyje arba kitame šildymo įrenginyje. 

 Naudokite mažai lakiųjų organinių junginių turinčius arba vandens pagrindu 

pagaminus dažus, lakus, klijus, valiklius. 

 Nerūkykite namuose, ypač jei turite vaikų. 

 PIRKITE ATSAKINGAI 

 Pirkite naujus buities ir kitus elektros 

prietaisus, paženklintus „Energy Star“ 

ženklu. Tai yra aplinkai nekenksmingi 

produktai, pasižymintys energiniu 

efektyvumu ir taupumu.  

 Renkantis automobilį, pirmenybę teikite 

mažiau aplinką taršiam automobiliui. 

 Rinkitės produktus, kurie yra be pakuotės arba jos yra lengvai perdirbamos. 

 Vietoje popierinių ir plastikinių maišelių naudokite daugkartinio naudojimo 

pirkinių krepšius. 

 Pirkite vietoje išaugintus produktus (pavyzdžiui, vaisius ir daržoves), taip 

sumažinsite transportavimo mastus. 

 Dažnai naudojamiems prietaisams pirkite pakartotinai įkraunamus akumuliatorius. 



VAIRUOKITE PROTINGAI 

 Planuokite savo keliones automobiliu.  

 Reguliariai tikrinkite oro slėgį padangose, 

stabdžius, degalų sąnaudas – reguliari priežiūra 

užtikrina jūsų automobilio veikimą ir taupo kurą. 

 Išjunkite variklį, kai automobilis nejuda – jei 

įstrigote eismo spūstyje ar stovėsite ilgiau nei 

minutę. 

 Vairuokite ramiai – staigiai stabdant ar didinant greitį didėja degalų sąnaudos. 

Atsižvelgdami į eismo sąlygas, naudokite kiek įmanoma aukštesnę pavarą. 

 Važiuojant pastoviu greičiu išmetamų teršalų emisijos yra mažiausios.  

 Oro kondicionieriai ir elektros prietaisai padidina degalų sąnaudas – naudokite juos 

tik tada, kai tikrai būtina. 

 Venkite naudoti automobilius trumpoms kelionėms – važiuokite su 

bendrakeleiviais, kai įmanoma – eikite pėsčiomis, važiuokite dviračiu ar viešuoju 

transportu.  

 Esant galimybei dirbkit lanksčiu darbo grafiku ar nuotolinio būdu. 

 Nevažiuokite automobiliu vienas – važiuokite apsipirkti su draugais arba 

kaimynais, pasiūlykite pavežti kolegas arba raskite žmonių, galinčių Jus pavežti. 
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