Klaipėdos miesto dirvožemio ir grunto ekogeocheminis vertinimas sudarant žemėlapius. 2007 m

Išvados
Klaipėdos miesto švietimo, mokslo ir sveikatos apsaugos įstaigų, o taip pat ir pasyvaus (parkų ir
skverų) bei aktyvaus (stadionai) pobūdžio rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių (pasyvių oro kokybės
sorbentų dislokavimo vietos ir kitos visuomeninės erdvės) dirvožemio (grunto) dangos užterštumas
buvo tiriamas 178 parinktuose skirtingos funkcinės priklausomybės (urbanistinės žemėnaudos)
sklypuose (1 pav.). Dar vienas grunto ėminys buvo paimtas nuo Verdenės mokyklos stadiono bėgimo
tako, užpilto šlaku.
Ištyrus juose 13 potencialiai toksinių cheminių elementų – Ag, B, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni,
Pb, Sn, V, Zn ir naftos produktų (frakcija C6-C28) kiekių pasiskirstymą, yra nustatyta:
1.

Klaipėdos miesto dirvožemyje (grunte) cheminių elementų sankaupas lemia šie veiksniai:


dirvodarinių uolienų geocheminiai ypatumai atsispindi nekontrastingame cheminių
elementų kiekių pasiskirstyme,



didžiausi sunkiųjų metalų bendri kiekiai dažniausiai yra aptinkami greta uosto – vakarinėje
miesto pusėje. Stiprus jų ryšys su naftos produktais patvirtina didesnės jų sudedamosios
dirvožemyje technogeninę kilmę,



trečiasis veiksnys – istoriškai susiklosčiusi miesto urbanistinė struktūra,



ketvirtasis veiksnys lemia mišrų, tačiau kontrastingą pasiskirstymą: technogeninių
elementų dėl specifinių taršos židinių ar šaltinių, o dirvodarinių elementų – dėl specifinių
mineralų sankaupų, būdingų pajūrio sąnašynams.

2.

Pagal vidutinį suminio užterštumo rodiklio Zd

vid

dydį tiriamų skirtingos urbanistinės

panaudos objektų grupes pagal didėjantį Zd rodiklį galima išrikiuoti tokia seka:


mokyklos-darželiai ir pradinės mokyklos (Zd vid = 6.2),



internatai ir globos namai (Zd vid = 6.4),



stadionai (Zd vid = 6.8),



ikimokyklinės įstaigos (lopšeliai, lopšeliai-darželiai) (Zd vid = 8.1),



bendrojo lavinimo švietimo įstaigos (pagrindinės ir vidurinės mokyklos, gimnazijos)
(Zd vid = 10,6),



mokslo įstaigos (Zd vid = 15,1),



visuomeninės erdvės (oro sorbentų dislokacijos vietas) (Zd vid = 15,6),



sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos (Zd vid = 15.8),



parkai ir skverai (Zd vid = 16.9). Pastarųjų užterštumo laipsnis skirtingas – esantys
miške yra daug mažiau užteršti negu mieste.

3.

Vertinant pagal Zd reikšmes, kaip „leistinai užterštos“ vertinamos 137 vietos iš 178 (arba
85,6%) ištirtųjų, 34 iš 178 (arba 19,9%) – kaip „vidutinio pavojingumo“, 7 iš 178 (arba
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3,9% ) – kaip „pavojingo“. „Ypač pavojingo“ laipsnio kategorijai nepriskiriama nė viena
vieta (2 pav.).
4.

Mokymo ir mokslo bei sveikatos apsaugos ir gydymo įstaigų aplinkoje suminio užterštumo
rodiklio Zd didžiausios reikšmės dažniausiai aptinkamos greta uosto, pradedant Turgaus
aplinka ir baigiant Vitės šiaurine dalimi. Rytinėje pusėje maksimumas aptiktas Ąžuolyne ir
Naujakiemyje (arčiau LEZ teritorijos esančiuose rajonuose). Panašus yra ir cheminių
elementų pasiskirstymas stadionų dirvožemyje. Tačiau rytinėje miesto pusėje didesnės nei
vakarinėje suminio užterštumo rodiklio Zd reikšmės aptinkamos Turizmo mokyklos,
Naujakiemio ir Gedminų aplinkoje.

5.

Mokymo ir mokslo įstaigų dirvožemis, lyginant su stadionais, yra būdingai turtingesnis Ag,
B, (Cr, Cu, Pb), Zn, Ca, Mg, Nb, P, Sr kiekiais, o sveikatos apsaugos ir gydymo įstaigų,
lyginant su stadionais, yra turtingesnis Ag, B, (Cr), Cu, Mn, (Pb), Sn, V, Zn, Ca, Mg, P ir Sr
kiekiais. Savo ruožtu gydymo įstaigų dirvožemis, lyginant su mokymo ir mokslo įstaigų
dirvožemiu, yra dar turtingesnis Ag, Mn, Pb, Sn, V, Zn, P, Zr ir naftos produktų kiekiais.
Pažymėtina, kad, Pb, Mo, Co ir B didžiausi kiekiai yra aptikti kai kurių stadionų
dirvožemyje. Ypač dideli kiekiai cheminių elementų (didžiausias leistinas koncentracijas
DLK viršijo B, Ba, Cr, Cu, Mo, Pb, V, ir artimas DLK reikšmei buvo Ni kiekis – 0,98 DLK
reikšmės bei Co – 0,76 DLK reikšmės) kiekiai yra aptikti šlaku padengto Verdenės
pagrindinės mokyklos stadioną juosiančio bėgimo tako dirvožemyje.

6.

Įvertinus cheminių elementų kiekį pagal užterštumo koeficiento Ko (lyginant aptiktąsias
reikšmes su DLK) dydį kaip „leistinai užterštos“ sunkiaisiais metalais vertinamos 133
vietos iš 178 (arba 74,7%), 36 iš 178 (arba 20,2%) – kaip „vidutinio pavojingumo“, 9 iš
178 (arba 5,1%) – kaip „pavojingo“. „Ypač pavojingo“ užterštumo laipsnio kategorijai
nepriskiriama nė viena vieta. Dažniausiai DLK (24-iose tyrimo vietose iš 178) viršijo Cr
kiekiai, antras pagal šį rodiklį (DLK viršyta 20-yje vietų) yra Zn. trečias (DLK viršyta 6iose vietose) – Pb, ketvirtas (DLK viršyta 5-iose vietose) – Ba, penktas (DLK viršyta 3-iose
vietose) – Sn, po 1 kartą DLK reikšmes viršyjo Cu ir Ag. Tikslinga prisiminti, kad bėgimo
tako, dengto šlaku, grunte DLK viršijo B, Ba, Cr, Cu, Mo, Pb ir V kiekiai.

7.

Normuojant naftos produktų (C6-C28) kiekį pagal Ko dydį, kaip „leistinai užterštos“
vertinamos 105 vietos iš 178 (arba 57,0%), 47 iš 178 (arba 26,4%) – yra vertinamos kaip
„vidutinio pavojingumo“, 26 iš 178 (arba 14,6%) – kaip „pavojingo“. „Ypač pavojingo“
užterštumo laipsnio kategorijai nepriskiriama nė viena vieta.

8.

Remiantis bendra Ko ir Zd reikšmių, sugretinus jas ir pasirenkant vienos jų lemiamą didesnį
pavojingumo laipsnį, analize, kaip „leistinai užterštos“ vertinamos 102 vietos iš 178 (arba
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57,3%), 46 iš 178 (arba 25,8%) – kaip „vidutinio pavojingumo“, 30 iš 178 (arba 16,9%) –
kaip „pavojingo“. Nustatyta, kad 7 atvejais iš 178 (arba 3,9%) pavojingesniąją užterštumo
kategoriją (arba laipsnį) nulemia padidėjęs cheminių elementų – sunkiųjų metalų kiekis, 52
atvejais iš 178 (arba 29,2 0%) – nulemia naftos produktai – lengvieji angliavandeniliai (C6C28), 15 atvejais iš 178 (arba 8,4%) – lemia kartu: ir cheminių elementų – sunkiųjų metalų, ir
naftos produktų – lengvųjų angliavandenilių (C6-C28) kiekis.
Rekomendacija
1. Paruošti ir pasiūlyti organizacines-technines gamtosaugines ir sveikatinimo priemones
aplinkos gerinimui ir saugiai gyvensenai lokalios taršos vietose ar židiniuose bei jų
nukenksminimui.
2. Monoelementinės ir kompleksinės geocheminės sklaidos žemėlapius kartu paaiškinamuoju
tekstu, rekomendacijomis ir su kitų monitoringo sričių duomenimis paskelbti atskirame
spausdintame Klaipėdos miesto atlase, skirtame visuomenei
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7.1 pav. Klaipėdos miesto dirvožemio (grunto) tyrimo vietos ir jų žemėnauda
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xMin 318000

xMax 325000

yMin 6172500

yMax 6184200




















7.2 pav. Klaipėdos miesto dirvožemio (grunto) vertinimas pagal suminio užterštumo rodiklio Zd reikšmes
(apibendrinimas)
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