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Apie VECTORąšiandien girdėsite:

1. Koks čia projektas?
2. Kas tos Kietosios Dalėles?
3. Kaip jos veikia?

4. Iš kur jos atsiranda?
5. Ką reikia daryt? (pagal ES)
6. Kas daromas LToje ir Vilniuje?

7.  Kaip VECTOR prisidėda?
8. Kaip TU gali prisidėti?

Projekto partneriai:



 

VECTOR
Kas tos Kietosios dalėles? Kodėl jos svarbios

Smulkosios / kietosios dalėles 
yra paprastai sakant labai 
smulkios dulkės.

Jos gerai vaikšto į plaučius.
Ten jos gali sukelti lygas, 

padidina tikimybę plaučių 
vėžiui.

Taip pat pasididėja su 
kvėpavimo takų ligomis 
susięjusios lygos: Astma, 
širdies (kraujotakos) lygos ...

Kietosios dalelės – tai ore esančių dalelių ir skysčio 
lašelių (aerozolių) mišinys, kurio sudėtyje gali būti 
įvairūs komponentai – rūgštys, sulfatai, nitratai, 
organiniai junginiai, metalai, dirvožemio dalelės, 
dulkės, suodžiai ir kt. Didžiausią žalą žmonių sveikatai 
gali padaryti smulkiausia kietųjų dalelių frakcija 
(KD10) – 10 mikronų ir mažesnio aerodinaminio 
skersmens – kurios dėl smulkumo nesulaikomos 
viršutiniuose kvėpavimo takuose ir prasiskverbia į 
žmogaus organizmą
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Įdomus palyginimas ...

Rūkymas 
Numirusieji:
650,000 ES piliečiai per metus
Ekonominė žala:
virš $204 bilionai per 60 metus 
JAV.
Medicina:
Rūkymas žudo!

Žmonės:
Mes žinome kad rūkymas žudo!

UFP (Ultrafine Particles)
Numirusieji:
300,000 ES piliečiai per metus
Ekonominė žala:
virš 609 bilionai EUR per metus 
prognozė 2020 metams
Medicina:
Kietosios dalėles žudo!

Žmonės:
Kietosios dalėles? Niekada 
negirdėjau. Tegul ekspertai 
spręsti!

Čia vienintelis skirtumėlis!
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Ar oro tarša veikia ir Vilniuje?

Pasak 2003 m. Vilniaus visuomenės sveikatos centro atliktą
Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis rizikos gyventojų 
sveikatai vertinimą.
26 proc.Vilniečių gyvena teritorijose, kur metinė  aplinkos oro 
tarša kietosiomis dalelėmis svyruoja apie  40µg/m3 ir daugiau (virš 
ES nustatytos leistinos normos). 

Ši aplinkos oro tarša 2003 metais vaikams iki 14 metų amžiaus 
sukėlė 
12 bronchinės astmos paūmėjimų, 
4615 ūmius bronchitus ir 
2128 papildomus apsilankymus poliklinikose dėl įvairių 
kvėpavimo sistemos susirgimų 

2003 METAIS SUKELTAS APLINKOS TARŠOS KIETOSIOMIS DALELĖMIS POVEIKIS VAIKŲ IKI 14 METŲ AMŽIAUS SVEIKATAI  

µg/m3 - 28/1000 vaikų. 

,  oro tarša išprovokavo trečdalį visų šioje teritorijoje registruotų ūmių bronchitų, t.y. 2961 ūmių bronchitų atvejus. Vaikams reikėjo papildomai 1888 kartus apsilankyti poliklinikoje dėl įvairių kvėpavimo sistemos susirgimų. Šioje teritorijoje  gyvena 16 % vaikų ir nustatyta aukšta rizika sirgti ūmiais bronchitais ir dažniau lankytis poliklinikose dėl kvėpavimo sistemos ligų. Aukšta rizika dažniau lankytis poliklinikose dėl įvairių kvėpavimo sistemos ligų ir aukšta rizika  nustatyta dėl nuo žemės pakeltų dulkių poveikio.
, nustatyta daugiausiai taršos sukeltų sveikatos sutrikimų: 12 bronchinės astmos paūmėjimų arba 5,5% visų šioje teritorijoje registruotų bronchinės atvejų; trečdalis arba 1654 ūmių  bronchitų atvejų. Vaikams reikėjo papildomai 240 kartų apsilankyti poliklinikoje dėl įvairių kvėpavimo sistemos susirgimų. Šioje teritorijoje  gyvena 10 % vaikų ir nustatyta aukšta rizika paūmėti bronchinei astmai, sirgti ūmiais bronchitais ir žema rizika dažniau lankytis poliklinikose dėl kvėpavimo sistemos ligų.

Taršos sukelti sveikatos sutrikimai pasireiškė ketvirtadaliui (26%) Vilniaus mieste gyvenančių vaikų. Bendri aplinkos taršos padaryti nuostoliai: 12 bronchinės astmos paūmėjimų, išprovokuota 4615 ūmių bronchitų, 563 papildomi apsilankymai poliklinikose paūmėjus bronchinei astmai ir 2128 papildomi apsilankymai poliklinikose dėl įvairių kvėpavimo sistemos susirgimų.  

,  reliatyvioji rizika yra kiek aukštesnė, nei zonoje, kur koncentracija viršija 40 µg/m3. Kitaip tariant, sumodeliuotoje mažiau užterštoje zonoje, sergamumo rodikliai yra aukštesni.
Tyrimo rezultatui įtakos galėjo turėti nedidelis oro taršos rodiklių skirtumas tarp zonų. Taršos rodikliai buvo paskaičiuoti Aplinkos apsugos agentūros matematinio modeliavimo būdu. Taip pat faktinę aplinkos oro taršą fiksuoja automatinės stacionarios oro kokybės vertinimo stotelės. Teritorijas, kur sumodeliuota oro tarša siekia 30-40µg/m3, taršos žemėlapyje atitinka stotelė Žirmūnuose, tačiau joje 2003 metais kietųjų dalelių koncentracijų vidurkis fiksuotas aukščiausias mieste ir siekė 47 µg/m3.  Teritorijas, kur sumodeliuota oro tarša viršija 40µg/m3, atitinka stotelė Žvėryne ir šioje stotelėje metinė oro tarša kietosiomis dalelėmis buvo 41µg/m3. Taigi, stacionarių oro kokybės vertinimo stotelių duomenys parodo, kad abiejose stotelėse metinės oro taršos skirtumas yra nedidelis ir realiai viršija 40µg/m3. Todėl sergamumo rodikliai jose panašūs.
Kodėl yra skirtumas tarp sumodeliuotos ir faktinės taršos? Suprantama, kad modelis pilnai  neatspindi realybės, tačiau modeliavimas buvo atliktas  šios srities profesionalų, pagal ES metodikas. Aplinkos apsaugos agentūra, nurodo, kad į skaičiavimus nebuvo galimybės pilnai įtraukti nuo žemės paviršiaus pakeltų kietųjų dalelių koncentracijų. Taigi, galima daryti prielaidą, kad nuo žemės pakeltos kietosios  dalelės ir lėmė aukštesnį sergamumą zonoje, kur sumodeliuota oro tarša svyravo tarp 30 ir 40 µg/m3.  
Kokį sergamumą sukėlė pakeltų nuo žemės kietosios dalelės, galima paskaičiuoti įvertinus rizikos skirtumus taršos zonose (skaičiavimai pateikti priede Nr.12): 268 ūmaus bronchito atvejai ir 1600 apsilankymų poliklinikose dėl įvairių kvėpavimo sistemos ligų.

 tikslumu (p≤ 0,005), paskaičiavus reprezentatyvią tiriamosios grupės imtį. Patikimi rezultatai gauti taršos sukeltiems ūmiems bronchitams ir apsilankymams poliklinikose dėl kvėpavimo sistemos ligų.  Tyrimo rezultatų dydžiai panašūs į tarptautinių standartinių reliatyviosios rizikos dydžius (priedas Nr.13), todėl galima teigti, kad tyrimo rezultatai yra patikimi.
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Kaip dar girdėsite absoluti dauguma taršos kietomis 
dale (apie 75 proc.) yra kylusios iš eismo.

1. Dviratis yra sprendimo dalys.

2. „Vector“ yra tyrimų projektas: mes ištirsime taršą 
realu laiku (parodysiu pavyzdį)
Dviratis yra geras tyrimų įrankis kandagi juo galima 
važiuoti (pakankamai greitai) visokiais skiringais 
keliais.

3. Vakarų ir Rytų Europos tyrimų fokusai skiriasi:

Vakaruose ieškojama optimalesnių dviračių kelių

Rytuose ieškojoma daugiau faktų apie KDx

Prie ko - čia dviračiai?
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Dalys II: 
Kaip veikia Vector projektas Vilniui?

 Tarptautinis mokslinis faktų susirinkamas ir 
iškeitimas per tinklalapį (faktų bazė, 
virtualus universitetas-forumas) 
www.vector-project.eu 

 Faktų sklaida „vietinėi“ žiniasklaidai / 
visuomenėi 

 orų taršos kietomis dalėlemis matavimai 
ketveriuose miestuose. 

http://www.vector-project.eu/
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Helmet camera 
on a rod

Electronic 
Support (on the 
luggage carrier)

Kaip?
Our final measurement bike

GPS

Backpack
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Kuo ir Ką matuosime Vilniuje
Measuring devices

 One TSI 3007-2 CPC as particle counter 
 One TSI ‘DustTrak’ as mass counter
 Special devices as flow meter, tubes, cartridge, 

batteries
 A helmet camera
 A GPS (Garmin 60csx)
 An anemometer and a hydrometer
 Two digital cameras
 Fixing devices and the backpack 
 A notebook with the PIMEX software and 

equipment (data logger, etc.)
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The implemented system

Saddle bag with a notebook, a camcorder 
(only as recorder), microphone 

Helmet
camera mounted
on a rod
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Kaip veiks matavimas Vilniuje?

numatyta: Gegužes antrą savaitę

Quantitative frame of the 
measurement task

4 – 6 reliable measurements per city 

10 measurements per day (max.)

Ca. 20 minutes measuring time
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ketveruose Europos miestuose – Utrecht (NL), Hamburg (DE), Budapest 
(HU) ir Vilniuje - gegužės mėn. (LT) – savanoriai važiuos matavimo 
dviračiu išrinktais dviratininkų skirtais maršrutais per miestą.

http://www.shiftf5.nl/vector/utrecht.html 

The Vector project - measuring

http://www.shiftf5.nl/vector/utrecht.html
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Vaizduose matoma:

- dviratininkas važiuojantis per miestą

- graph, rodant dabartinė vietinė tarša smulkiomis dalėlemis 
galima tiesog matyti sąsaja tarp taršos šaltinio 
(pravažiuojančios mašinos) ir laiką, želdinių ir statynių 
efektus taršos sklaidai

- indikatorius, rodant dalėles per kubikinę centrimetrą .

(maks. = 150.000) 
„foninė tarša“

Kas iš to - arba: O ką matysime?
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Kviečiame dalyvauti...

 prisidėti prie mokslinio vizito organizavimo
 skleisti žinią apie KDx Lietuvoje
 perkelti daugiau žinių iš užsienio

 www.vector-project.eu
 Straipsniai „ekobloge“ http://ekoblogas.wordpress.com
 http://ekoblogas.wordpress.com/2008/03/05/kietosios-daleles-vilniuje-ir-tu/

 http://ekoblogas.wordpress.com/2007/07/27/dyzelio-tarsa-uzkemsa-kraujagysles-faktai/

 http://ekoblogas.wordpress.com/2007/06/02/projektas-vector/

 http://ekoblogas.wordpress.com/2007/04/04/uzterstumas-automobiliai-ir-dviraciai/

 http://ekoblogas.wordpress.com/2007/04/09/miestu-oro-uzterstumas-pavojingesnis-nei-radioaktyvios-atliekos/

http://www.vector-project.eu/

