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Didėjant gyventojų skaičiui mieste, didėja gyventojų tankumas, tenkantis kvadratiniam kilometrui, o dėl to didėja eismo intensyvumas. Vis 

didėjantys transporto srautai neišvengiamai turi įtakos ir prieţemio ozono susidarymui. Straipsnyje apţvelgiama oro tarša prieţemio ozonu ir jo poveikis 

ţmonių sveikatai ir augalams. Analizuojami ozono ribines vertes reglamentuojantys teisės aktai, pateikiamos ES direktyvos ir Lietuvos Respublikos  
teisės aktų nustatytos siektinos ozono koncentracijos vertės aplinkos ore. 

Aplinkos apsaugos  agentūros duomenimis, vidutinė 8 valandų ozono koncentracija skirtingose tyrimų vietose 2011 metais viršijo siektiną vertę 

(120 μg/m3) nuo 1 iki 8 dienų per metus. Metinis ţmonių sveikatos apsaugai nustatytos siektinos vertės viršijimų skaičius neturi būti didesnis kaip 25 
dienos, imant 3 metų vidurkį, o 2009–2011 m. laikotarpiu šis skaičius siekė 1–10 dienų. Ozonas neigiamai veikia ţmogaus organizmą. Neigiamas ozono 

poveikio stiprumas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant koncentraciją ir poveikio trukmę, klimato charakteristikas, individualų organizmo jautrumą. 

Prieţemio ozonas taip pat neigiamą poveikį daro ir miško bei ţemės ūkio augalams.  

Miestų oro tarša turi tendenciją didėti, nors visiškai išvengti oro taršos ozonu ir neįmanoma, tačiau siekiant sumaţinti neigiamą poveikį ţmogui ir 

augmenijai, reikia imtis priemonių šiai taršai maţinti. 

Priežemio ozonas, oro kokybė, oro tarša, poveikis 

 
Įvadas 

Didėjant gyventojų skaičiui mieste, didėja gyventojų 

tankumas, tenkantis kvadratiniam kilometrui, o dėl to 

didėja ir eismo intensyvumas. Vis didėjantis eismas daro 

neigiamą poveikį aplinkai, gyventojų sveikatai, blogina 

bendrą gyvenimo kokybę. Uţterštas miesto oras turi įtakos 

gyventojų sergamumui: epidemiologiniais tyrimais 

nustatyta, kad aplinkos oro uţterštumas didina sergamumą 

kvėpavimo sistemos, širdies ir kraujotakos ligomis (Choi et 

al., 2007). 

Vis didėjantys transporto srautai neišvengiamai turi 

įtakos prieţemio ozono susidarymui. Autotransporto 

išmetalų sudėtyje yra NOX, angliavandenilių bei CO, iš 

kurių fotocheminių procesų metu susidaro prieţemio 

ozonas. Kiti prieţemio ozono šaltiniai yra iš energetikos, 

bei pramonės įmonių išmetami teršalai (Pudasaineea et al., 

2006). 

Ozonas yra antrinis teršalas, kuris tiesiogiai į orą nėra 

išmetamas iš jokių emisijos šaltinių, o susidaro 

fotocheminių reakcinių metu iš savo pirmtakų – daugiausia 

iš azoto dioksido ir gamtinės bei antropogeninės kilmės 

angliavandenilių. Ozonas yra labai stiprus oksidatorius. Jis 

yra fotocheminio smogo sudėtinė dalis, pasiţymi suminiu 

veikimu su kitais fotooksidantais (Tarasova et al., 2003). 

Pasauliniu mastu stebima, kad prieţemio ozono 

koncentracija kasmet didėja (Huttunen et al., 2002; 

UNECE, 2004). Lietuvoje, daugiau kaip 20 metų 

matavimų rezultatai rodo, kad prieţemio ozono 

koncentracija kasmet padidėjo po 0,9 µg/m
3
 (Girgţdienė, 

Girgţdys, 2003). Ozono koncentracija didţiausia  būna 

pavasario-vasaros laikotarpiu ir vidutinė mėnesio  

koncentracija gali siekti 70–80 µg/m
3
. Vidutinė vienos 

valandos ozono  koncentracija  saulėtomis  dienomis gali 

būti 140–160 µg/m
3
 (Chadyšienė et al., 2005). 

Aplinkos apsaugos  agentūros duomenimis, vidutinė 8 

valandų ozono koncentracija skirtingose tyrimų vietose 

2011 metais viršijo siektiną vertę (120 μg/m
3
) nuo 1 iki 8 

dienų per metus. Metinis ţmonių sveikatos apsaugai 

nustatytos siektinos vertės viršijimų skaičius neturi būti 

didesnis kaip 25 dienos, imant 3 metų vidurkį, o         

2009–2011 m. laikotarpiu šis skaičius siekė 1–10 dienų 

(Aplinkos būklė..., 2012).  

Ozonas neigiamai veikia ţmogaus organizmą, dirgina 

kvėpavimo takus, akis, sukelia kosulį, kenkia plaučiams. 

Neigiamas ozono poveikio stiprumas priklauso nuo kelių 

veiksnių, įskaitant koncentraciją ir poveikio trukmę, 

klimato charakteristikas, individualų organizmo jautrumą 

(Moretti and Neidell, 2009)  

Prieţemio ozonas taip pat neigiamą poveikį daro ir 

miško bei ţemės ūkio augalams – sukelia įvairius išorinius 

augalų paţeidimus, lėtina jų augimą, slopina šiam teršalui 

jautrių augalų fotosintezę, vystymąsi ir augimą, neigiamai 

veikia derliaus formavimąsi (Renaud et al., 1997; 

Serafinavičiūtė, Stakėnas, 2006). 

Miestų oro tarša turi tendenciją didėti, nors visiškai 

išvengti oro taršos ozonu ir neįmanoma, tačiau siekiant 

sumaţinti neigiamą poveikį ţmogui ir augmenijai, reikia 

imtis priemonių šiai taršai maţinti.  

Priežemio ozono šaltiniai 

Viena iš svarbiausių prieţasčių, kuri skatina prieţemio 

ozono susidarymą yra vis gausėjantys transporto srautai. 

Daugiau kaip pusė, net 64,8 % visų į orą patenkančių 

išmetimų išmeta autotransportas (Lam et al., 2005). 

Ozonas neišmetamas tiesiogiai į orą, o susidaro 

fotocheminių reakcijų metu iš savo pirmtakų.  

Pagrindiniai ozono susidarymo pirmtakai (Teixeira et 

al., 2009): 

 �azoto oksidai (NOx) – išmetami iš transporto 

priemonių, šiluminę energiją gaminančių įmonių, 

komunalinio ūkio, chemijos pramonės, ţaibo metu; 

 �lakūs organiniai junginiai (LOJ), kurie į orą 

patenka iš transporto sektoriaus, pramonės įmonių 

(deginant kurą, gaminant tirpiklius), įvairių plataus 

vartojimo prekių: daţų, plaukų lako, benzino, pesticidų, 

valymo priemonių; 

 �anglies monoksidas (CO) – išmetamas iš 

transporto bei energetinių įmonių. 

Prieţemio ozono susidarymo fotocheminių reakcijų 

intensyvumas priklauso nuo daugelio gamtinių ir 

antropogeninių veiksnių. Kadangi tai yra endoterminė 

reakcija, jos vyksmą lemia į troposferą patenkančių 

ultravioletinių spindulių kiekis. Stiprus vėjas išsklaido oro 
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teršalus ir sumaţina ozono pirmtakų koncentraciją, todėl 

ozono formavimuisi palankesnės yra ramios dienos. 

Prieţemio ozono susidarymui būtinos šios sąlygos: 

 pakankamo intensyvumo Saulės spinduliuotė;  

 pakankamas NOx, LOJ ir CO kiekis;  

 pakankamai aukšta oro temperatūra, nes 

fotocheminės reakcijos intensyviausiai vyksta saulėtomis 

bei šiltomis dienomis.  

Dėl to ir maksimalios prieţemio ozono koncentracijos 

yra fiksuojamos vasaros sezono metu, apie vidudienį 

(Pudasaineea et al., 2006). 

Kadangi ozonas susidaro sudėtingų atmosferos 

cheminių reakcijų, iššauktų saulės šviesos, rezultate, o 

azoto dioksidas yra pagrindinis ozono pirmtakas, tai 

schematiškai prieţemio ozono susidarymo fotocheminis 

procesas gali būti aprašomas tokiomis lygtimis (Arya, 

1999): 

NO2 + UV → NO + O  (1) 

O + O2 → O3  (2) 

Prieţemio ozonas pasiţymi ryškia koncentracijos kaita 

laike. Paros bėgyje didţiausia ozono koncentracija 

fiksuojama vidudienį, kuomet didţiausias UV 

spinduliavimas (Manahan, 2005). Naktį ozono 

koncentracija maţiausia, nes vyksta jo cheminis 

skaidymas. Prieţemio ozonas pasiţymi ir ryškia sezonine 

kaita – didesnė koncentracija nustatoma pavasarį arba 

vasarą, maţesnė – rudenį ir ţiemą (Innes et al., 2001; 

Chadyšienė et al., 2005). 

Poveikis žmogaus sveikatai ir augmenijai 

Neigiamo ozono poveikio ţmonių sveikatai rizika 

priklauso nuo poveikio laiko, koncentracijos dydţio, taip 

pat nuo ţmogaus individualių savybių, organizmo 

jautrumo, amţiaus, bendros sveikatos būklės ir kito. 

Ozonas yra ypač pavojingas vaikams, pagyvenusio 

amţiaus ţmonės, ţmonėms su lėtinėmis plaučių ir širdies 

ligomis. 

Ozonas stiprus oksidatorius, stipriai dirgina kvėpavimo 

takus, akis, sukelia aštrų kosulį, maţina organizmo 

atsparumą infekcijoms. Ţmogaus organizmą ozonas veikia 

neigiamai, nes intensyviai oksiduodamasis, kraujyje ardo 

hemoglobiną (Hubbell et al., 2005). Dėl to gali padaţnėti 

bronchinės astmos priepuoliai, gali kilti kosulys, atsirasti 

pakitimai plaučių audinyje (Brown et al., 2008; Lin et al., 

2008). 

Vaikams gresia ypač didelis pavojus, nes jų plaučiai 

vis dar auga ir vystosi. Jie kvėpuoja greičiau ir giliau nei 

suaugusieji. Vaikai taip pat praleidţia daugiau laiko lauke, 

ypač vasarą, kai ozono lygis yra didţiausias. Maţi vaikai 

kvepia du kartus daugiau oro, tenkančio 1 kg kūno masės 

negu suaugusieji, nes jų kvėpavimo sistema nėra pilnai 

išsivysčiusi. Todėl oro taršos poveikis vaikų organizmui 

būna labiau išreikštos negu suaugusiųjų. Net ir maţos 

teršalų koncentracijos, veikiančios ilgą laiką, gali sukelti 

sveikatos sutrikimus (Botkin, Keller, 1998). 

Taigi, ozonas dirgina kvėpavimo takus, akis, sukelia 

dusulį, skausmą giliai kvėpuojant, kosulį, galvos skausmą, 

pykinimą, nuovargio jausmą. Esant lėtiniam poveikiui, 

ţmones kamuoja kosulys, bronchitai, galvos skausmai, 

kraujospūdţio sumaţėjimas, nemiga, širdies veiklos 

sutrikimai. Didelės ozono koncentracijos veikia plaučius 

kaip dirgiklis, paveikia plaučių gleivinės membraną ir kitus 

plaučių audinius bei kvėpavimo funkcijas. Jautriausiai į 

ozono poveikį reaguoja didelės rizikos (labiausiai 

paţeidţiamos) gyventojų grupės – vaikai, seneliai, nėščios 

moterys, sergantieji lėtinėmis ligomis. 

Epidemiologinių studijų tyrimų rezultatai rodo, kad 

ozono poveikis taip pat susijęs su didesniu mirštamumu 

(Thurston and Ito, 2001). 

Prieţemio ozonas taip pat neigiamą poveikį daro ir 

miško bei ţemės ūkio augalams. Lietuvoje 

kontroliuojamomis aplinkos sąlygomis vykdytų tyrimų 

rezultatai parodė, kad dėl ozono poveikio atsirado įvairių 

medţių lapų paţeidimų, ozonas sukėlė medţių lapų 

nekrozes, senėjimą bei defoliaciją (Serafinavičiūtė, 

Stakėnas, 2006). Tyrimuose su ţemės ūkio augalais, 

nustatyta, kad ozonas slopino augimą, antţeminės dalies 

biomasę ir fotosintezės produktyvumą (Brazaitytė ir kt., 

2006; Sakalauskaitė ir kt., 2009). 

Prieţemio ozonas neigiamą įtaką daro ne tik augalų 

augimui, bet ir derliaus formavimuisi. Daugelio tyrimų, 

atliktų su ozonu rezultatai rodo, kad ozonas maţina 

daugelio ekonomiškai svarbių ţemės ūkio augalų derlių 

(Fangmeier et al., 1994; Kobayashy et al., 1995).  

Ozono ribinės vertės ir jas reglamentuojantys teisės 

aktai 

Šiuo metu ozono koncentracijos aplinkos ore normas 

Lietuvoje reglamentuoja Europos parlamento ir Tarybos 

direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje direktyva (Europos..., 2008), bei 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 

d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 (Lietuvos..., 2010) ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 04 06 

įsakymas Nr. D1-279 (Aplinkos ministro..., 2010). 

2008/50/EB direktyvos tikslas: 

 nustatyti Bendrijoje ilgalaikius tikslus, siektinas 

vertes, pavojaus ir informavimo slenksčius, 

susijusius su ozono koncentracija aplinkos ore, 

kurie skirti išvengti, uţkirsti kelią arba sumaţinti 

ţalingą poveikį ţmonių sveikatai ir aplinkai kaip 

visumai; 

 uţtikrinti, kad aplinkos ore esančio ozono 

koncentracijai ir atitinkamai ozono pirmtakams 

(azoto oksidams ir lakiesiems organiniams 

junginiams) vertinti valstybėse narėse būtų taikomi 

bendri metodai ir kriterijai; 

 uţtikrinti, kad būtų gaunama pakankamai 

informacijos apie ozono lygius aplinkoje ir kad ji 

būtų prieinama visuomenei; 

 uţtikrinti, kad aplinkos oro kokybė ozono atţvilgiu 

būtų išlaikoma, jeigu ji yra gera, o kitais atvejais – 

ji būtų gerinama; 

 skatinti didesnį bendradarbiavimą tarp valstybių 

narių ozono lygių maţinimo srityje, panaudoti 

tarpvalstybinių priemonių galimybes ir susitarimus 

dėl tokių priemonių. 

Direktyvoje nurodytos siektinos ozono koncentracijos 

vertės aplinkos ore 2010 metams (1 lentelė) bei ilgalaikiai 
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tikslai (2 lentelė). Ilgalaikiai tikslai turi būti keičiami, 

atskaitos tašku imant 2020 m. bei atsiţvelgiant į paţangą, 

padarytą siekiant sumaţinti nacionalinius išmetamųjų 

teršalų kiekius. 

1 lentelė. Siektinos ozono koncentracijos vertės 

Table 1. Target values for ozone concentration 

Tikslas 

Objective  

Vidurkinimo 

laikotarpis 

Averaging 

period 

2010 m. siektina vertė  

Target value 

1. Ţmonių 

sveikatos 

apsauga 

Protection 

of human 

health 

Maksimalus 

paros 8 

valandų 

vidurkis 

Maximum 

daily 

eight-hour 

mean 

120 μg/m3 neturi būti viršijama 

daugiau nei 25 paras per 

kalendorinius metus, imant trejų 

metų vidurkį 120 μg/m3 not to 

be exceeded on more than 25 

days per calendar year 

averaged over three years 

2. Augme-

nijos 

apsauga 

Protection 

of 

vegetation 

Nuo geguţės 

iki liepos 

mėn.  

May to July 

AOT40 (apskaičiuotas pagal 1 

valandos vertes) 

18 000 μg/m3 ∙ h vidurkis per 

penkerius metus AOT40 

(calculated from 1 h values) 

18 000 μg/m3 ∙ h averaged over 

five years 

2 lentelė. Ozono koncentracijos ilgalaikiai tikslai 
Table 2. Long-term objectives for ozone concentration 

Tikslas 

Objective 

Vidurkinimo 

laikotarpis Averaging 

period 

Ilgalaikis tikslas 

Longterm objective 

1. Ţmonių 

sveikatos 

apsauga 

Protection 

of human 

health 

Maksimalus dienos 8 

valandų vidurkis 

per kalendorinius 

metus  

Maximum daily eight-

hour mean within a 

calendar year 

120 μg/m3 

2. Augme-

nijos 

apsauga 

Protection 

of 

vegetation 

Nuo geguţės iki 

liepos mėn.  

May to July 

AOT40, (apskaičiuotas 

pagal 1 valandos vertes) 

6 000 μg/m3 ∙ h AOT40 

(calculated 

from 1 h values) 

6 000 μg/m3 ∙ h 

Pagal direktyvos reikalavimus privaloma uţtikrinti, 

kad naujausia informacija apie ozono koncentraciją 

aplinkos ore būtų reguliariai pateikiama visuomenei. Šioje 

informacijoje nurodomos visos koncentracijos, viršijančios 

uţterštumo lygius, nurodytus ilgalaikiuose sveikatos 

apsaugos tiksluose, ir pavojaus slenksčius per atitinkamą 

vidurkinimo laiką (3 lentelė). 

3 lentelė. Ozono informavimo ir pavojaus slenksčiai 

Table 3. Information and alert thresholds for ozone 

Tikslas 

Objective 

Vidurkinimo 

laikotarpis Averaging 

period 

Slenkstis  

Threshold 

Informavimas  

Information 

1 valanda 1 hour 120 μg/m3 

Pavojus Alert 1 valanda*1 hour* 240 μg/m3 

*Slenksčio viršijimas matuojamas arba prognozuojamas trims valandoms iš 
eilės.  

*The exceedance of the threshold is to be measured or predicted for three 

consecutive hours. 

Taršos mažinimo galimybės 

Svarbu nuolat stebėti oro taršą, ieškoti būdų ir imtis 

priemonių šiai taršai maţinti. Oro taršos prieţemio ozonu 

maţinimo priemonės gali būti taikomos skirtinguose 

lygmenyse: regionų, valstybės ir tarptautiniu. Kadangi 

transporto priemonių tarša yra pagrindinis taršos šaltinis, 

todėl pagrindinė taršos ozonu maţinimo priemonė yra 

taršos iš transporto priemonių sumaţinimas. 

Oro taršai maţinti siūloma atnaujinti automobilių 

parką, gerinti miesto autotransporto priemonių techninę 

būklę, atlikti kokybės kontrolę, skatinti švaresnio kuro 

platinimą ir naudojimą bei ekologiškesnių automobilių 

naudojimą, sudaryti sąlygas ir skatinti visuomenę naudotis 

viešuoju transportu, tiesti aplinkkelius.   

Išvados  

1. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad prieţemio 

ozonas didina sergamumą įvairiomis kvėpavimo takų, 

plaučių, širdies ligomis taip pat, kad jo poveikis susijęs su 

didesniu mirštamumu. 

2. Moksliniais tyrimais patvirtintas ozono neigiamas 

poveikis  miško bei ţemės ūkio augalams. 

3. Straipsnyje išnagrinėti ozono ribines vertes 

reglamentuojantys teisės aktai ir pateiktos siektinos ozono 

koncentracijos vertės aplinkos ore. 

4. Svarbu nuolat stebėti oro taršą, ieškoti būdų ir imtis 

priemonių šiai taršai maţinti. Oro taršos prieţemio ozonu 

maţinimo priemonės gali būti taikomos skirtinguose 

lygmenyse. Pagrindinė taršos ozonu maţinimo priemonė 

yra taršos iš transporto priemonių sumaţinimas. 
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Kristina Dėdelienė, Audrius Dėdelė 
 

Ground-level ozone and its effects on human health and vegetation   

Summary  

 

The increasing population densities in urban areas are associated with greater traffic intensities.  Increasing traffic intensities has an impact on 
ozone formation. This paper presents an overview of ground-level ozone air pollution and its effects on human health and vegetation. Research reveals 

legal acts regulating the limit values of ozone. Following the requirements of the EU directives and national legislation target values for the 

concentrations of ozone are given. 
Environmental Protection Agency’s data showed that the average 8-hour ozone concentrations in different study sites in 2011 exceeded the target 

value (120 mg/m3) from 1 to 8 days per year. The target values for the protection of human health must not be exceeded more than 25 times per calendar 

year (three-year average). During the period 2009-2011, it was 1-10. Ozone exerts adverse effects on human health. The degree of adverse effects 
produced by ozone depends on several factors, including concentration and duration of exposure, climate characteristics, individual sensitivity. Ozone has 

also adverse effect on forest and agriculture vegetation. 

Ground-level ozone, air quality, air pollution, effect 
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