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TURINYS:

• Oro tarša – kas tai?

• Oro taršos šaltiniai

• Rūgštusis lietus

• Ozono kiekio maţėjimas

• Šiltnamio efektas

• Oro taršos maţinamo būdai

• Išvados



 Oro tarša kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Per 

pastaruosius dešimtmečius Europoje gerokai sumažėjo 

daugelio į orą išmetamų teršalų kiekiai, todėl oro kokybė 

regione pagerėjo. Tačiau oro teršalų koncentracijos vis dar 

per didelės, ir oro kokybės problema išlieka. Todėl 

mažinti oro taršą vis dar yra svarbu.



Oro taršos šaltiniai
• Svarbiausias oro taršos šaltinis – automobiliai 

(transportas). Jų išmetamosiose dujose daugiausia 
yra anglies (II) oksido. Automobiliai į orą išmeta ir 
azoto oksidų, kurie yra pagrindinė rūgščiojo lietaus 
prieţastis. 

• Iškastinio kuro deginimas elektros energijai gaminti.
• Pramoniniai procesai ir tirpiklių naudojimas, pvz., 

chemijos ir mineralų pramonėje.
• Ţemės ūkis. Ţemės ūkio augalų kenkėjams ir ligų 

sukėlėjams naikinti plačiai vartojami herbicidai ir 
pesticidai, kuriuose yra švino. Švinas labai 
nuodingas. Šis metalas kaupiasi augaluose, 
ţmogaus organizme ir iš jo nepasišalina. Ţinoma, 
kad švinas gali paţeisti vaikų smegenis. 

• Gamtiniai išmetimo šaltiniai, pavyzdţiai: vulkanų 
išsiverţimai, smėlio audros, jūros druskos aerozoliai ir 
lakiųjų organinių junginių garavimas iš augalų.



Degant iškastiniam kurui išsiskiria įvairių 

degimo produktų, kurie teršia orą.



Uţterštame ore yra labai pavojingų junginių: anglies: 

(II) oksido, azoto (IV) oksido, sieros (IV) oksido, smulkių 

kietųjų dalelių ir kt.

Degant kurui, kurio pagrindą sudaro 

angliavandeniliai, susidaro suodţių, dūmų ir anglies 

(II) oksido (CO). 

Anglies (II) oksidas - labai nuodingos dujos, kurios 

neleidţia kraujui pernešti deguonies. 

Kai trūksta deguonies, ţmonėms sunkiau atlikti protinį 

darbą, išlaikyti dėmesį. 

Tada vairuotojai daţniau

būna nedėmesingi ir

mieguisti, gali 

padaugėti autoavarijų.





 Kai deginamas iškastinis kuras, kuriame yra 
sieros, išsiskiria sieros dioksidas. Sieros dioksidas 
ir azoto oksidai yra nuodingos dujos, kurios gali 
sukelti plaučių ligas. Sieros dioksidas ir azoto 
oksidai, reaguodami su lietaus vandeniu, 
sudaro sieros, azoto ir nitrito rūgštis, dėl kurių 
lietus tampa daug rūgštesnis negu įprastai. 
Toks lietus vadinamas rūgščiuoju.



Rūgščiojo lietaus pasekmės

• Silpsta augalai (jie tampa neatsparūs 
ligoms ir kenkėjams).

• Ţūsta smulkieji bestuburiai ir dirvoţemyje 
gyvenantys skaidytojai – taip 
pakenkiama visai ekosistemai.

• Maţėja ţemės ūkio augalų derlingumas.

• Yra marmuras ir kitos statybinės 
medţiagos.

• Daugėja sunkiųjų metalų geriamajame 
vandenyje. Rūgštusis lietus išplauna iš 
dirvos aliuminį ir neša jį į vandens telkinius. 

• Tirpsta vandentiekio vamzdţiuose esantis 
varis ir švinas.



Rūgščiojo lietaus poveikio

maţinimo būdai:

1. Maţesnis deginamo iškastinio kuro 

kiekis.

2. Sieros ir azoto šalinimas iš iškastinio kuro. 

3. Automobilių variklių tobulinimas (kad 

išmetamosiose dujose būtų maţiau 

kenksmingų medţiagų).





Ozonas susikaupęs 

dviejuose atmosferos 

sluoksniuose. Daugiausia 

ozono yra 20-25 km 

aukščio atmosferos 

sluoksnyje. Ozonas saugo 

Ţemę nuo ultravioletinių 

spindulių, kurie gali sukelti 

odos vėţį. Tai „gerasis“ 

ozonas. Ozono dujų 

sluoksnio storis kinta, 

tačiau 20 a. pabaigoje 

buvo pastebėta ozono 

skylių virš Antarkties ir 

Vakarų Europos.



Netoli Ţemės paviršiaus esantis ozonas 

vadinamas „bloguoju“, nes per didelė jo 

koncentracija kenkia ţmonių sveikatai. Šis 

ozonas sugeria  šiluminius spindulius ir didina 

šiltnamio efektą.



Medţiagos, kurių yra aerozoliuose, aušaluose, 
ugnies gesintuvų uţpilduose (halogenai), 
vadinamos freonais. Freonai ardo ozono 
sluoksnį. Jie yra lakūs ir stabilūs, patekę į 
atmosferą, nesuyra 35-640 metų. Oro srautų 
nugabenti į stratosferą freonai, veikiami saulės 
spindulių, ardo ozono sluoksnį. Vyksta katalizinė
grandininė reakcija, nes chloras iš reakcijos 
aplinkos nepasišalina ir procesas kartojasi 
daug kartų. 





 Anglies dioksidas yra svarbiausios dujos, 

sukeliančios Ţemės paviršiaus įšilimą, jos 

sulaiko saulės šilumą. Atmosferos anglies 

dioksido poveikis Ţemės paviršiaus 

temperatūrai vadinamas šiltnamio efektu. 



Svarbiausios dujos sukeliančios 

šiltnamio efektą



Per pastaruosius šimtą metų CO2 kiekis 

atmosferoje padidėjo ~20 %, o metano –

beveik 90%.



Daug tūkstančių metų vidutinė planetos 

paviršiaus temperatūra buvo apie +15 C. 

Dabar pamaţu ši vidutinė temperatūra kyla. 

Saulės spinduliai šildo atmosferą ir Ţemės 

paviršių. 



 Šiais laikais vidutinė Ţemės paviršiaus temperatūra 
vis kyla. Mokslininkai įsitikinę, kad gali atsirasti labai 
didelių klimato pakitimų. Dėl šylančio klimato per 50 
metų Baltijos jūros vandens lygis pakilo 15 cm. Vis 
stipresnės atūţia audros, siaurėja Lietuvos pajūrio 
juosta. Nors mokslininkų nuomonės skiriasi, kiek tiksliai 
vandens lygis dar kils, tačiau neabejojama, jog dėl 
Lietuvos geografinės padėties nesijausime saugūs.



Pagrindiniai šiltnamio efekto

padariniai:

• tirpstantys ledynai;

• tvinstančios tankiai apgyvendintos 
pakrančių teritorijos;

• dėl intensyvesnio garavimo vienose 
platumose padaţnėję lietūs, kitose –
sumaţėję krituliai;

• sumaţėję ir pasislinkę į šiaurę 
Vidurţemio klimato juostos plotai;

• sumaţėję amţinojo įšalo plotai ir iki 
arktinių dykumų besiplečiantys miškai.



Kaip maţinama oro tarša?
• Maţinamas automobilių skaičius gatvėse. 

Ţmonės turėtų daţniau naudotis viešuoju 
transportu arba dar geriau, vaţinėti dviračiu ar 
vaikščioti pėsčiomis. 

• Energijos vartojimo maţinimas.

• Medţių sodinimas.

• ES bendradarbiaujat su mokslinių tyrimų 
įstaigomis, įvairiomis valdţios institucijomis, 
priimant teisės aktus, taip siekiant sumaţinti oro 
taršos poveikį.

• Stengiantis sumaţinti freonų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, 1987 
metais buvo pasirašytas Monrealio protokolas. 
Taip mokslininkai tikisi, kad jo laikantis ozono skylių 
iki 2050 metų gali nelikti. Šią idėją aktyviai remia 
didysis aštuonetas.



IŠVADOS:
 Oro tarša yra išties opi šių dienų problema. Per 

pastaruosius keletą dešimtmečių oro uţterštumas 
visame pasaulyje labai išaugo. Šiam reiškiniui 
didelės įtakos turėjo industrializacija, technikos 
vystymasis, elektrinių, fabrikų, gamyklų kūrimasis bei 
jų naudojami chemikalai, transporto pagausėjimas 
ir t.t. 

 Tai sukėlė tokias praţūtingas problemas kaip: 
rūgščiųjų lietų susidarymą, ozono kiekio maţėjimą 
(skylių susidarymą ozono sluoksnyje), „šiltnamio 
efektą“ (pasaulinis atšilimas) ir t.t.

 Spręsti šias problemas yra steigiamos įvairios tyrimų 
įstaigos bei institucijos, kuriamos organizacijos, 
„ţaliųjų“ judėjimai. Negalime būti abejingi, kai 
mūsų namai virsta praţūtinga dujų kamera, prie 
kurios kūrimo prisidėjome kiekvienas iš mūsų.  
Būkime supratingi ir kiekvienas prisidėkime prie jos 
išsaugojimo.



Naudoti šaltiniai:
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• http://www.eea.europa.eu/lt/themes/ai
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?rubrique19
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