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1 Kvapų taršos šaltiniai 

Rengiama penimų (reprodukcinių) ir melžiamų galvijų ūkio Kereliškės k. 3, Žarėnų sen., Telšių 

r. sav kvapų taršos vertinimo ataskaita. 

Nagrinėjamoje teritorijoje veiks 7 neorganizuoti aplinkos  oro taršos šaltiniai (toliau a.t.š.), iš 

kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai: 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 601 – karvidė su pieno bloku, kurioje bus laikomos 

melžiamos karvės – 100 vnt. (100 SG). Taikoma tvartinė-ganyklinė laikymo sistema, 

ganykliniu laikotarpiu karvės į karvidę pargenamos tik melžimui. Skaičiavimams 

naudojama 365 d. teršalų išmetimo trukmė. 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 602 –  galvijų tvartas, kuriame bus laikomos galvijų prieauglis 

(nuo 6 mėn. iki 2 m) – 95 vnt. (57 SG) ir penimi galvijai (virš 2 m) – 94 vnt. (94 SG). 

Laikymo sistema tvartinė – ganyklinė, kai žiemą galvijai laikomi tvarte (210 d./metus), 

o vasarą ganomi ganyklose (155 d./metus); 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 603 – veršelių tvartas, kuriame bus laikomi veršeliai (iki 6 

mėn.) – 21 vnt. (8,4 SG). Taikoma tik tvartinė-ganyklinė laikymo sistema, tačiau 

skaičiavimams naudojama 365 d. teršalų išmetimo trukmė. 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 604 – karvidės, galvijų ir veršelių tvartų tiršto mėšlo mėšlidė 

(714 m2); 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 605 – karvidės, galvijų ir veršelių tvartų skysto mėšlo 

rezervuaras (450 m2); 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 606 – silosinė (264 m2); 

 Neorganizuotas a.t.š. Nr. 607 – silosinė (203 m2); 

Kvapų emisija iš tvartų, mėšlidės ir srutų rezervuaro  apskaičiuojama vadovaujantis ŽŪ TPT 

01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“,  197 punktu: 

 Vienas sąlyginis gyvulys (SG) išskiria 17 OUE/s; 

 Nuo mėšlidėje laikomo mėšlo paviršiaus išsiskiria – 7-10 OUE/(m2s). Skaičiuojant 

kvapo emisiją priimta vidutinė 8,5 OUE/(m2s) reikšmė. 

Kvapų emisija nuo silosinių skaičiuojama vadovaujantis Odour and Air Quality Assessment 

Surrey Hill Energy Anaerobic Digestion Plant metodika: 

 

 Kvapo emisijos faktorius nuo siloso tranšėjų darbinės zonos sudaro – 20 OUE/(m2s). 

 

Kvapo emisija OUE/s iš kiekvieno atskiro tvarto, mėšlidės, rezervuaro ir silosinių skaičiuojama 

pagal formulę: 

Mkvapo = B x TFkvapo, OUE/S 

B – atskiros kategorijos laikomų galvijų skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais (SG), 

skaičiuojant emisiją iš tvartų arba taršos šaltinio plotas (m2), skaičiuojant emisiją iš mėšlidės, 

rezervuaro ir silosinių;  

TFkvapo – kvapo emisijos faktorius, OUE/s /1 SG arba OUE/(m2s). 

Kvapo taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami 1 lentelėje, o suskaičiuotos kvapo taršos 

šaltinių emisijos OUE/s pateikiamos 2 lentelėje
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1 lentelė. Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 

(stacionariųjų 

taršos šaltinių 

veikimo) trukmė, 

val./min. 
Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išėjimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

601 
X: 388400;  

Y: 6194113 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

602 
X: 388355;  

Y: 6194155 
10,0 0,5 5,0 0 - 5040 

603 
X: 388302;  

Y: 6194184 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

604 
X: 6194161; 

Y: 388425 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

605 
X: 6194083 

Y: 388426 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

606 
X: 6194136; 

Y: 388362 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 

607 
X: 6194126; 

Y: 388344 
10,0 0,5 5,0 0 - 8760 
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2 lentelė. Kvapų taršos šaltinių emisija 

Taršos šaltinis 

Galvijų grupė 

Galvijų 

skaičius, 

vnt. 

Sutartinis 

gyvulių 

skaičius 

(SG), vnt. 

Galvijų 

tvartinis 

laikotarpis, 

d./metus 

Kvapo emisijų 

faktorius  

Taršos šaltinio 

darbo laikas, 

val. 

Kvapo emisija 

atskiroms 

galvijų 

grupėms, 

OUE/s 

Bendra kvapo 

emisija iš 

taršos šaltinio, 

OUE/s 

Cecho ar kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Nr. 

Karvidė 601 
Melžiamos 

karvės 
100 100 365 17,0 OUE/s/1 SG 8760 1700,0 1700,0 

Galvijų tvartas 602 

Galvijų 

prieauglis (nuo 6 

mėn. iki 2 m) 

95 57 

210 17,0 OUE/s/1 SG 5040 

969,0 

2567,0 

Penimi galvijai 

(virš 2 m) 
94 94 1598,0 

Veršelių tvartas 603 
Veršeliai (iki 6 

mėn.) 
21 8,4 365 17,0 OUE/s/1 SG 8760 142,8 142,8 

Tiršto mėšlo 

mėšlidė (714 m2) 
604 - - - - 8,5 OUE/(m2s) 8760 - 6069,0 

Skysto mėšlo 

rezervuaras  

(450 m2) 

605 - - - - 8,5 OUE/(m2s) 8760 - 3825,0 

Silosinė 

(264 m2) 
606 - - - - 20,0 OUE/(m2s) 8760 - 5280,0 

Silosinė 

(203 m2) 
607 - - - - 20,0 OUE/(m2s) 8760 - 4060,0 
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2 Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo programa 

Aermod View rezultatai 
 

Su galvijų ūkio veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD 

View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Programos galimybės 

leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų 

teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus parametrus, simuliuoti minėtų taršos šaltinių 

išskiriamų kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, 

tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą.  

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 

pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo 

koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3. 

Kvapų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo 

naudojama LHMT 2015 m. rugsėjo 1 d. pateikta penkerių metų (2010-01-01–2014-12-31) 

Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo 

modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti 

meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  

debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažyma pateikiama Priede Nr. 2: „Pažyma 

apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Apibendrinti kvapų skaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami 3 lentelėje. 

3 lentelė. Suskaičiuotos didžiausios kvapo koncentracijos prie sklypo ribų ir gyvenamojoje aplinkoje   

Kvapų sklaidos vertinimas prie objekto sklypo ribų 

Kvapų vertinimo vieta 
Suskaičiuota kvapo koncentracija, 

OUE/m3 

Šiaurinė sklypo dalis  0,1-0,2 

Rytinė sklypo dalis 0,2-1,5 

Pietinė sklypo dalis 0,2-2,0 

Vakarinė sklypo dalis 0,1-0,8 

Kvapų sklaidos vertinimas gyvenamojoje aplinkoje 

Adresas 
Suskaičiuota kvapo koncentracija, 

OUE/m3 

Kereliškės k. Nr. 1 0,5 

Kereliškės k. Nr. 2 1,8 

Kereliškės k. Nr. 4 0,2 

Kereliškės k. Nr. 5 0,2 

Užminijų II k. Nr. 1 0,5 

Kvapų sklaidos žemėlapis pateiktas Priede Nr. 1: „Kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai“. 

IŠVADOS:  

Didžiausia suskaičiuota kvapo koncentracija yra 2,0 OUE/m3. Prie galvijų ūkio sklypo ribų 

koncentracija siekia 0,1-2,0 OUE/m3. Kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje sudaro 0,2-

1,8 OUE/m3, o didžiausia kvapo koncentracija gauta gyvenamojo namo Kereliškės k. Nr. 2 

aplinkoje. Prognozuojama, kad kvapų koncentracija neviršys leidžiamos ribinės kvapo vertės 

– 8,0 OUE/m3. 
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