
2009 metų aplinkos oro kokybės stebėsena 
 

Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas joms priskirtose teritorijose siekiant gauti 

detalesnę informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę ir, remiantis objektyvia 

informacija, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkos apsaugos priemones. 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento duomenimis iš 28 įmonių stacionarių 

atmosferos teršimo šaltinių 2009 m. mieste išmesta 624,7 t teršalų. Skystieji ir dujiniai teršalai 

sudaro 599,2 t arba 95,9 proc. bendro emisijų kiekio, likusią dalį 25,5 t sudaro kietieji teršalai. 

Didžiausią dujinių teršalų emisijų dalį sudaro anglies monoksidas 385,2 t (64,3 proc.), azoto oksidai 

158,4 t (26,4 proc.), lakieji organiniai junginiai 27,8 t (4,6 proc.) ir sieros dioksidas 23,8 t (4 proc.). 

Šiluminės energijos gamybai sunaudojamo organinio kuro deginimo metu išmetamų teršalų 

emisijos sudaro 561,8 t arba 89,9 proc. suminio emisijų kiekio. Gamybos technologinių procesų 

metu 21 – oje įmonėje susidarė 727,7 t kietųjų dalelių, iš kurių 723,3 t pateko į oro valymo 

įrenginius. Valymo įrenginiuose sugaudyta 706,3 t teršalų, iš jų utilizuota 704,1 t, o į aplinkos orą 

išmesta 21,4 t kietųjų dalelių. 

Lyginant su 2008 m. duomenimis, suminis stacionarių atmosferos teršimo šaltinių emisijų 

kiekis 2009 m. sumažėjo 19,3 t (3 proc.). Kietųjų teršalų emisijos sumažėjo nuo 34,1 iki 25,5 t (8,6 t 

arba 25 proc.), skystųjų ir dujinių teršalų emisijos sumažėjo nuo 609,8 iki 599,2 t (10,6 t arba 1,7 

proc.). 

 
1 pav. Stacionarių atmosferos teršimo šaltinių emisijų kiekiai 2006-2009 m. (t/metus) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. 

 



 
2 pav. Stacionarių atmosferos teršimo šaltinių emisijų sudėtis Šiaulių miesto 

savivaldybėje 2007 – 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. 

 

Valstybinio oro monitoringo duomenimis, oro kokybės tyrimų stoties aplinkoje (Aušros 

alėjos-Žemaitės g. sankryžos rajone) per 2009 metus kietųjų dalelių KD10 koncentracija 33 kartus 

viršijo paros ribinę vertę (50µg/m3). Leidžiamas viršijimų skaičius - 35 kartai per metus. Daugiausia 

viršijimų gauta sausio, vasario, kovo mėn. (po 4 kartus), balandžio mėn. net 19 kartų, gegužės ir 

gruodžio mėn. po 1 kartą. Vidutinė metinė KD10 koncentracija neviršijo metų ribinės vertės (40 

µg/m3) ir buvo lygi 26,2 µg/m3 . Lyginant su 2008 metų tyrimų duomenimis, šiemet vidutinė metų 

koncentracija padidėjo 18 proc. Dienų skaičius, kada buvo viršijamos KD10 paros ribinės vertės, 

šiemet padidėjo 2,8 karto, nuo 12 – os 2008 m. iki 33-jų 2009 m. Dujinių teršalų NO2, CO, O3 , SO2 

vidutinė metų koncentracija oro kokybės tyrimų stoties aplinkoje neviršijo ribinių verčių ir sudarė 

nuo 0,003 iki 0,65 ribinės vertės. Lyginant su 2008 m. tyrimų duomenimis, azoto oksidų vidutinė 

metų koncentracija miesto aplinkos ore sumažėjo nuo 27,5 iki 24,3 µg/m3 ir sudarė 12 proc., anglies 

monoksido koncentracija nepakito, ozono koncentracija sumažėjo 6,6 proc., o sieros dioksido 

koncentracija sumažėjo nuo 3,9 iki 0,4 µg/m3 (9 kartus). 

Didžiausia oro taršos problema mieste išlieka jo užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD10). 

Nors ir buvo vykdoma oro užterštumo kietosiomis dalelėmis mažinimo programa, tačiau balandžio 

mėnesį, dėl sausų, vėjuotų orų, kietųjų dalelių koncentracija 19 kartų viršijo paros ribinę vertę 

(daugiau kaip pusę mėnesio dienų). Aktuali išlieka gatvių priežiūros, savalaikio efektyvaus 

vakuuminio valymo, pavasarį susikaupusio purvo išvežimo problema, būtina vykdyti gatvių 

plovimą sausuoju metų laiku bent du kartus per dieną. Metų vidutinės KD10 koncentracijos 

padidėjimui įtakos turėjo ir mažesnis kritulių kiekis, kuris sumažėjo nuo 614 mm. iki 591 mm. per 

metus (4 proc.). 



Azoto oksidų ir anglies monoksido koncentracija miesto aplinkos ore 2009 m. neviršijo 

valandos ribinių verčių ir sudarė nuo 0,07 iki 0,42 ribinės vertės. Didžiausia teršalų koncentracija 

gauta centrinėje miesto dalyje, Dubijos, Ežero, Žemaitės, Pramonės ir Serbentų gatvių 

aplinkoje. Lyginant su 2008 m. atliktų maršrutinių tyrimų duomenimis, šiemet CO koncentracija 

miesto gyvenamosios aplinkos ore sumažėjo 1,3 karto, o NO2 koncentracija padidėjo 16 proc. 

Autotransporto išmetamų teršalų indėlis į suminį antropogeninių emisijų kiekį miestų 

aplinkoje sudaro nuo 50 iki 75 proc. Didžiausią jų dalį sudaro anglies monoksidas, azoto oksidai, 

įvairūs angliavandeniliai, suodžiai. Susidarančių emisijų kiekis priklauso nuo eksploatuojamų 

transporto priemonių techninės būklės, sunaudojamų degalų kiekio jų rūšies bei kokybės. 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) pagrindinėse miesto gatvėse (2007 m. 

atliktais Transporto ir kelių tyrimo instituto tyrimų duomenimis) kinta nuo 7550 iki 25310 

automobilių per parą. Didžiausias eismo intensyvumas gautas Tilžės g. ruože tarp Pramonės ir 

Aukštabalio g. (25310 aut.), Aukštabalio ir Gardino g. (23045 aut.) bei Dubijos ir Pramonės g. 

(21627 aut.). Antroje vietoje pagal bendrą VMPEI yra Architektų g. ruožas tarp Gardino ir 

Aukštabalio g. (22379 aut.). Trečioje vietoje Žemaitės g. ruožas tarp Dubijos ir Vilniaus g. (20431 

aut.) ir ketvirtoje Pramonės g. ruožas tarp Tilžės ir Išradėjų g. (20287 aut.). Didžiausias krovininių 

automobilių eismas Tilžės gatve, ruože tarp Pramonės ir Aukštabalio g. (4261 aut.), Aukštabalio ir 

Gardino g. (3882 aut.) bei Vytauto ir Dubijos g. (3415 aut.). Žemaitės gatvės ruože tarp Dubijos ir 

Vilniaus g. krovininių automobilių eismo intensyvumas 2816 aut./val., Architektų g. ruože tarp 

Gardino ir Aukštabalio g. 2554 aut./parą. 

Vieno iš Europos judriosios savaitės renginių, Tarptautinės dienos be automobilio, metu 

mieste buvo vykdoma akcija „Gerink miesto klimatą“. Akcijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį 

į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti gyventojus prisidėti saugant 

sveiką gyvenamąją aplinką. Centrinėje miesto dalyje esančioje Tilžės gatvės atkarpoje tarp Vytauto 

g. ir Aušros alėjos 2009-09-22 d. vienai valandai (nuo 9 iki 10 val.) buvo sustabdytas  

autotransporto eismas. Sustabdžius autotransporto eismą centrinėje miesto dalyje Tilžės g. atkarpoje 

tarp Vytauto g. ir Aušros alėjos, triukšmo lygis J.Janonio gimnazijos aplinkoje sumažėjo nuo 11 iki 

14 dBA, oro užterštumas azoto oksidais sumažėjo nuo 1,8 iki 2 kartų, o anglies monoksidu 3 kartus. 

Sąlyginai neužteršta miesto teritorija sudarė 6 proc., mažai užteršta 16 proc., o vidutiniškai 

užteršta 76 proc. miesto dalies, 2 proc. miesto teritorijos priklausė stipriai užterštai zonai. Žiemos 

sezono metu didžiausia kompleksinė oro tarša gauta centrinėje ir rytinėje miesto dalyse, 

geležinkelio stoties, Dubijos, Žemaitės gatvių aplinkoje ir Pabalių mikrorajone – Serbentų, 

Pramonės gatvių aplinkoje. Mažiausia kompleksinė oro tarša gauta pietinėje miesto dalyje Dainų 



mikrorajono aplinkoje. Lyginant su 2008 metų tuo pačiu laikotarpiu, 2009 m. stipriai užterštos 

teritorijos dalis nepakito ( 2 proc.), tačiau vidutiniškai užteršta teritorija padidėjo 26 proc.(3 pav.) 

 

 

3 pav. Šiaulių miesto teritorijos pasiskirstymas pagal kompleksinės oro taršos 
kategorijas 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. 

 


