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Įvadas 

 

Šis darbas yra 2006 metais pradėto Klaipėdos miesto dirvožemio ir grunto monitoringo darbų 

tąsa. Jame pateikiama Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų, rekreacinių (parkai ir skverai) ir visuomeninių 

(oro kokybės stebėjimo pasyviais sorbentais vietos) teritorijų dirvožemio (grunto) geocheminė sudėtis 

pagal Al, Ca, Fe, Ga, La, Li, Mg, Nb, P, Sc, Sr, Ti, Y, Yb, Zr, Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, 

V, Zn ir B bei naftos produktų kiekius ir atliktas vertinimas pagal HN 60:2004 Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, 

Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn ir B bei naftos produktų kiekiams pagal ekogeocheminius ir geohigieninius 

rodiklius. Anksčiau, 2006 metais tiriant aukščiau išvardintus cheminius elementus, buvo atlikta 

mokymo ir sveikatos apsaugos įstaigų grunto geocheminės sudėties analizė. Ji pateikiama 2006 metais 

paruoštoje ataskaitoje [1 „Klaipėdos miesto mokymo ir sveikatos apsaugos įstaigų grunto geocheminė 

sudėtis. 2006 m.]. Joje apibrėžtos  urbanizuotų teritorijų dirvožemio ar grunto sluoksnio monitoringą 

lemiančios priežastys ir įvardintas pagrindinis Tyrimų tikslas ir jam pasiekti skirti uždaviniai.  

Abiejų metų tyrimų rezultatus apibendrinanti esminė šio darbo naujovė –  yra sukurti pirmieji 

apibendrinantys jungtiniai visam Klaipėdos miestui ekogeocheminiai Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, 

Pb, Sn, V, Zn ir B bei naftos produktų pasiskirstymo ir jų sklaidos žemėlapiai.  

 

1. Tyrimų tikslas ir uždaviniai 

 

Klaipėdos miesto urbanistinių ir kitų veiksnių paveikto dirvožemio užterštumo tyrimo sudarant 

žemėlapius tikslas – padėti tyrimais pagrįstą pagrindą tikslingam ir racionaliam monitoringo tinklui, 

siekiant optimizuoti veiksmus ir organizacines bei technines priemones operatyviam ir prognostiniam 

aplinkos kokybės įvertinimui ir valdymui bei tikslingam disponavimui informacija apie Klaipėdos 

skirtingos visuomeninės panaudos objektų aplinkos ekogeocheminę kokybę miesto bendruomenės 

gerbūvio užtikrinimui.  

Siekiant to buvo iškelti uždaviniai sukurti apibendrinančius jungtinius visam Klaipėdos miestui 

ekogeocheminius Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn ir B bei naftos produktų (frakcija C6-

C28) pasiskirstymo ir jų sklaidos žemėlapius. Juose buvo numatyta kartu su grafine išraiška taip pat 

kartu pateikti ir pagrindinius tiriamų cheminių medžiagų geocheminius statistinius bei geohigieninį 

vertinimą apibendrinančius parametrus. Be to užsibrėžta sukurti diagramas, kuriuose parodant būdingų 

teršėjų-cheminių elementų pasiskirstymą pagal miesto mikrorajonus, būtų atskleisti specifiniai būdingi 

Klaipėdai ekogeocheminės taršos bruožai (kompozicinis informacijos pavyzdys paveiksle apačioje: 

sidabro (Ag) kiekių pasiskirstymas Klaipėdos dirvožemiuose – žemėlapyje ir diagramoje; nuotraukoje: 

lopšelio-darželio „Traukinukas“ kiemas).     
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Klaipëdos miesto 
dirvoþemio (grunto) 

vertinimas pagal 
uþterðtumà 

sidabru (Ag) 

Koncentracijos
koeficientai Kk

  0.0< Kk<  1.5
  1.5< Kk<  2.0
  2.0< Kk<  3.0
  3.0< Kk<  5.0
  5.0< Kk< 10.0
         Kk> 10.0

Ag 

Dirvoþemio uþterðtumas vertinamas pagal HN60:2004 nurodymus:
1) apskaièiuojant cheminio elemento koncentracijos koeficientà Kk, kuris lygus:

2) lyginant cheminës medþiagos kieká su DLK ir nustatant dirvoþemio uþterðtumo
    ðia medþiaga koeficientà Ko, kuris lygus:

Ci - cheminës medþiagos kiekis tiriamos vietos (sklypo) dirvoþemio mëginyje (mg/kg), 
Cf - cheminës medþiagos foninis kiekis Klaipëdos rajono dirvoþemyje (mg/kg), 
DLK - cheminës medþiagos didþiausia leidþiama koncentracija DLK dirvoþemyje (mg/kg).

DLK
CK i

=0

f

i
k C

CK =

Uþterðtumo koeficiento Ko reikðmës
 ir uþterðtumo pavojingumo laipsnis

leistinas:                                            Ko  < 0.75 DLK
leistinas:                          0.75 DLK < Ko < 1.00 DLK
vidutinio pavojingumo: 1.00 DLK < Ko < 3.00 DLK
pavojingas:                      3.00 DLK < Ko < 10.0 DLK
ypaè pavojingas:                                Ko > 10.0 DLK 

Koncentracijos koeficientai (Kk) ir anomalûs kiekiai (Ko) skirtingos þemënaudos vietose

Vertinimà atliko dr.Rièardas Taraðkevièius, 2007 m.

Kk,med - koncentracijos koeficientø mediana;  Kk,max - koncentracijos koeficientø maksimumas;  Ko >  1 - mëginiø, priklausanèiø  vidutiniam, pavojingam
arba ypaè pavojingam uþterðtumo laipsniui, dalis, %;  Ko >  3 - mëginiø, priklausanèiø pavojingam arba ypaè pavojingam uþterðtumo laipsniui, dalis, % 

Kk,med    Kk,max    Ko >  1    Ko >  3

   0.94           16.9         0.0          0.0
   0.83            1.6          0.0          0.0
   1.01            1.5          0.0          0.0
   1.06            3.6          0.0          0.0
   2.58            3.5          0.0          0.0

Kk,med    Kk,max    Ko >  1    Ko >  3

   2.21           39.3       10.0          0.0
   2.33           13.7         0.0          0.0
   1.01            6.1          0.0          0.0
   1.38            5.3          0.0          0.0
   1.52            1.7          0.0          0.0

ikimokyklinës ástaigos
pradinës mokyklos ir darþeliai-mokyklos
internatai ir globos namai
bendrojo lavinimo mokyklos
mokslo ástaigos
gydymo ástaigos
parkai ir skverai
stadionai
oro sorbentø dislokacijos vietos
kitos tyrimø vietos

Ëminiø paëmimo vietos ir jø þemënauda

Miškas ir Mažasis kaimelis
Baltijos stadionas-Turizmo mokykla

Bandužiai

1.97
2.53

2.492.90
2.92

0.97
1.051.161.40

1.14
1.76

7.89

1.22
1.77

1.09
1.06

0.87
0.87

0.86
0.77

0

2

4

6

8

10

Ag, vakarinė dalis (arčiau uosto)
Ag, rytinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


