
ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

133 

Kauno mieste tekančių mažų upelių vandens kokybės įvertinimas 

  
Jūratė Žaltauskaitė 
  

Vytauto Didžiojo universitetas 

 
Darbo tikslas buvo įvertinti maţų upelių (Vėţpienio, Sėmenos, Marvelės ir Girstupio), tekanĉių per skirtingus gyvenamuosius Kauno miesto 

rajonus, vandens ir dugno nuosėdų kokybę, taikant cheminius ir biologinius tyrimo metodus. Vandens fitotoksiškumas buvo vertinamas atliekant 
maţosios plūdenos (Lemna minor L.) augimo slopinimo biotestą, dugno nuosėdos - kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens mirtingumo biotestą. 

Upelių vandens cheminė analizė parodė, kad labiausiai uţteršti buvo Girstupio ir Marvelės upeliai, kuriuose N ir P koncentracijos ţenkliai viršijo 

didţiausias leistinas koncentracijas. Dugno nuosėdose buvo nustatyti susikaupusių sunkiųjų metalų (Zn, Cd, Ni, Cu, Pb) kiekiai. Didţiausias Lemna 
minor augimo, biomasės ir fotosintezės pigmentų kiekio slopinimas buvo gautas Lemna minor paveikus Girstupio upelio vandeniu. Upelių dugno 

nuosėdos nuosėdos (išskyrus Marvelės upelio) buvo toksiškos Heterocypris incongruens ir mirtingumas šių kiautavėţių buvo didesnis nei 50 %.  

Vandens kokybė, dugno nuosėdos, toksiškumas, Lemna minor, Heterocypris incongruens 

 
Įvadas  

 

Lietuvoje paviršinio vandens kokybė paprastai 

vertinama fiziko-cheminiais tyrimo metodais (Triĉys, 

2002; Jaskeleviĉius, Lynikienė, 2009; Vasareviĉius et al., 

2010), taĉiau vis dėlto jie pilnai negali atspindėti bendros 

paviršinių vandenų kokybės. Rizikos vertinimas, remiantis 

vien tiktai prioritetinių medţiagų koncentracijomis 

vandenyje, neatspindi realios įvairių cheminių medţiagų 

mišinio keliamos rizikos gyviesiems organizmams (Brack 

et al., 2007). Tuo tikslu daţniausiai pasitelkiami biotestai, 

kurie leidţia įvertinti visų vandenyje esanĉių medţiagų (jų 

mišinio) bendrą poveikį gyviesiems organizmams 

(Blinova, 2000; Manusadţianas et al., 2003; Palma et al., 

2010).  

Per miestus tekanĉių upių kokybė ypaĉ yra svarbi 

miestų gyventojams. Taĉiau į reguliarų upių vandens 

monitoringą paprastai įtraukiamos tik didţiausios upės. 

Tuo tarpu maţesnių upių ir upelių vandens kokybė tiriama 

labai retai.  

Kauno mieste gyvena apie 350 tūkstanĉiai gyventojų, 

iš kurių apie 66 % prie nuotekų šalinimo sistemos. Kiti 

gyventojai turi įsirengę vietinius nuotekų sukauptuvus arba 

turi vietinius nuotekų valymo įrenginius. Dėl blogos 

sukauptuvų prieţiūros daţnai įvyksta persiliejimai ir 

nevalytos nuotekos patenka į aplinką. Daţnai ir patys 

gyventojai leidţia nevalytas nuotekas į netoli namų 

tenkanĉius upelius. Nevalytos nuotekos patekę į upelius 

blogina jų vandens kokybę ir teršia didţiuosius Lietuvos 

vandens telkinius bei maţina upelių rekreacinį potencialą.  

Darbo tikslas – įvertinti maţų upelių (Vėţpienio, 

Sėmenos, Marvelės ir Girstupio), tekanĉių per skirtingus 

gyvenamuosius Kauno miesto rajonus, vandens ir dugno 

nuosėdų kokybę, taikant cheminius ir biologinius tyrimo 

metodus (maţosios plūdenos (Lemna minor L.) ir 

kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens biotestus).  

 

Tyrimų metodika  

 

Atliktas keturių Kauno miesto upelių – Girstupio, 

Vėţpienio, Sėmenos ir Marvelės, tekanĉių per skirtingus 

gyvenamuosius Kauno miesto rajonus, vandens kokybės 

vertinimas, taikant fiziko-cheminius ir biotestavimo 

metodus.  

Upelių vandens ir dugno nuosėdų ėminiai buvo paimti 

2011 metų rudenį. Vandens cheminė sudėtis buvo tiriama 

jonų chromatografu Dionex ICS-1100, nustatytos 

pagrindinių anijonų (Cl
-
, NO3

-
, PO4

3-
, SO4

2-
) ir katijonų 

(Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
) koncentracijos, pH.  

Dugno nuosėdų tyrimai. Upelių dugno nuosėdos 36 h 

buvo dţiovintos 95 °C temperatūroje, homogenizuotos ir 

mineralizuotos ETHOS One (Milestone) mineralizatoriuje. 

Sunkiųjų metalų (Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) koncentracijos 

dugno nuosėdose nustatytos atominės absorbcijos 

spektrometru Shimadzu AA-6800. 

Upelių vandens ir nuosėdų kokybė buvo vertinama ir 

biotestais. Vandens kokybė buvo vertinama atliekant 

maţųjų plūdenų (Lemna minor L.) augimo slopinimo 

biotestą (OECD, 2004), dugno nuosėdų kokybė - 

kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens mirtingumo 

biotestu (Ostracodtoxkit F
TM

).  

Maţosios plūdenos (Lemna minor L.) po 15 kolonijų 

su dvejais lapeliais buvo 7 paras auginamos upelių 

vandenyje, kontrolė - Steinbergo terpė (ISO/DIS 20079). 

Visi tyrimai buvo vykdomi trimis pakartojimais. Kiekvieną 

dieną buvo skaiĉiuojamas lapelių skaiĉius. Po 7 dienų, 

buvo suskaiĉiuotas lapelių skaiĉius, vertinama švieţia ir 

sausa plūdenų biomasė, fotosintezės pigmentų kiekis.  

Maţųjų plūdenų (Lemna minor L.) santykinis augimo 

greitis buvo apskaiĉiuojamas:  

 

n

n

t

NN 0lnln
,   (1) 

ĉia µ – santykinis augimo greitis, Nn, N0 – maţųjų 

plūdenų (Lemna minor L.) lapelių skaiĉius n ir pirmąją 

dieną, tn – eksperimento trukmė. Sausos masės nustatymui, 

maţosios plūdenos (Lemna minor L.) 24 h dţiovinamos  

60 °C temperatūroje.  

 

Fotosintezės pigmentų (chlorofilo a, b, karotinoidų) 

koncentracijos tyrimas. Apie 0,1 g švieţio augalo gerai 

sutrinama su nedideliu 100% acetono ir CaCO3 kiekiu. 

Fotosintezės pigmentų kiekis nufiltruotame ekstrakte 

nustatomas spektrofotometru.  

Upelių dugno nuosėdų kokybė ir toksiškumas buvo 

vertinamas 6 dienų kiautavėţiagyvių Heterocypris 

incongruens mirtingumo biotestu. Į kiekvieną testinę 

lėkštelę buvo įpilama po 2 ml paviršinio vandens terpės, 3g 

upelių dugno nuosėdų ir 1 ml dumblių suspensijos. Į 

kiekvieną testinės lėkštelės šulinėlį patalpinama po 5 

Heterocypris incongruens. Kontrolėje vietoje upelių dugno 
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nuosėdų buvo dedamas kvarcinis smėlis. Visi tyrimai buvo 

vykdomi trimis pakartojimais. Testinės lėkštelės 

inkubuotos 6 dienas tamsoje, 25 °C temperatūroje.  

Upelių vandens trofiškumas buvo vertinamas pagal 

fitoplanktono chlorofilo a koncentraciją (Kavaliauskienė, 

1996). Vandens mėginiai buvo filtruojami per 1,2 μm porų 

membraninį filtrą. Pigmentai ekstrahuojami 100 % 

acetone. Chlorofilo koncentracija nufiltruotame ekstrakte 

nustatoma spektrofotometriškai. Kai chlorofilo a kiekis 

maţesnis negu 1,5 mg/m
3
 , vandens telkinys priskiriamas 

oligotrofinių telkinių tipui, nuo 1,5 iki 10 mg/m
3
 – 

mezotrofinių ir daugiau nei 10 mg/m
3
 – eutrofinių telkinių 

tipui.  

Morfologiniai ir fiziologiniai maţosios plūdenos 

(Lemna minor L.) rodikliai bei kiautavėţiagyvių 

mirtingumas buvo lyginti naudojant t kriterijų. Skirtumai 

buvo laikomi patikimais, kai p buvo maţesnis 0,05 (p < 

0,05). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Upelių vanduo buvo silpnai šarminis. Didţiausios 

vandens pH vertės buvo išmatuotos Marvelėje (7,54) ir 

Sėmėnos (7,50) upeliuose. Vėţpienyje pH buvo 7,23, 

Girstupio upelio vandens – 7,26.   

Pagrindinių anijonų ir katijonų koncentracijos tirtų 

upelių vandenyje pateiktos 1 pav.  
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1 pav. Anijonų ir katijonų koncentracijos (mg/l) Vėţpienio, Girstupio, 

Marvelės ir Sėmenos upelių vandenyje   

Fig. 1. Concentrations of anions and cations (mg/l) in the water of 
Vėžpienis, Girstupis, Marvelė, Sėmena 

 

Nitratų koncentracija nei viename iš tirtų upelių 

neviršijo didţiausios leistinos koncentracijos (toliau DLK) 

(DLK – 40 mg/l). Ypaĉ maţos nitratų koncentracijos 

nustatytos Sėmenoje (tik 2,27 mg/l), o Girstupio upelyje 

nitratų kiekis buvo maţesnis uţ aptikimo ribą. Kadangi 

vandens mėginiai buvo imti rudenį, todėl vandens augalai 

savo vegetacijos metu galėjo būti sunaudoję nitratus 

buvusius vandenyje, todėl ir nebuvo uţfiksuotas didesnis 

šių jonų kiekis tirtų upelių vandenyje.  

Tuo tarpu amonio jonų koncentracijos Girstupio ir 

Marvelės upeliuose gana ţenkliai viršijo DLK (DLK – 

0,39 mg/l). Girstupio upelyje DLK buvo viršijama net 63 

kartus, Marvelės – 3,5 karto. Vėţpienio (0,221 mg/l) ir 

Sėmenos (0,188 mg/l) vandenyje amonio kiekis neviršijo 

DLK. Didelis amonio jonų kiekis Girstupio ir Marvelės 

upelių vandenyje rodo didelį šių upelių vandens 

uţterštumą. Vandenyje yra daug negyvos organinės 

medţiagos, dėl kurios skaidymo susidarė dideli amonio 

jonų kiekiai.  

Panaši tendencija buvo nustatyta ir fosfatų atveju. 

Marvelės upelyje fosfatų koncentracija buvo net 262 kartus 

didesnė uţ DLK (DLK – 0,08 mg/l), Girstupyje – 62 

kartus. Vėţpienio ir Sėmenos upeliuose fosfatų 

koncentracija buvo ţemiau aptikimo ribos. Kadangi 

Girstupio ir Marvelės upeliai teka per labai urbanizuotas 

Kauno miesto vietas, tai todėl juose fosfatų kiekiai buvo 

labai padidėję. Į šiuos upelius fosfatai galėjo patekti kartu 

su buitinėmis nevalytomis nuotekomis iš gyvenamųjų 

kvartalų.  

Visų kitų tirtų jonų koncentracija tirtuose upeliuose 

neviršijo DLK. Taigi, remiantis mūsų rezultatais galime 

daryti išvadas, kad Girstupio ir Marvelės upeliai yra ţymiai 

labiau uţteršti biogeninėmis medţiagomis nei Sėmena ir 

Vėţpienis.   

Remiantis fitoplanktono chlorofilo a kiekio analize, 

Marvelės ir Vėţpienio upeliai gali būti priskiriami 

mezotrofiniam paviršinių vandenų tipui (chlorofilo a 

koncentracija Marvelėje – 1,62 mg/m
3
, Vėţpienyje – 6,6 

mg/m
3
). Sėmenos ir Girstupio upelių vandenyje 

fitoplanktono chlorofilo a kiekis buvo atitinkamai 9,17 

mg/m
3
 ir 9,73 mg/m

3
. Šiuos du upelius galima priskirti 

silpnai eutrofiniam tipui. Nors ir buvo nustatyti dideli 

fosfatų ir amonio jonų kiekiai Girstupio upelio vandenyje, 

taĉiau vis dėlto vandens telkinys nebuvo labai 

eutrofikuotas.  

Kartu su nuotekomis (išvalytomis arba nevalytomis) 

arba su paviršiniu nuotėkiu į vandens telkinius patenka 

sunkieji metalai. Didţiausi beveik visų metalų (Ni, Zn, Pb 

ir Cu) kiekiai buvo nustatyti Vėţpienio upelio dugno 

nuosėdose, o maţiausi sunkiųjų metalų kiekiai buvo 

nustatyti Marvelės upelio dugno nuosėdose (2 pav.).  
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2 pav. Sunkiųjų metalų koncentracijos (mg/kg) Vėţpienio, Girstupio, 

Marvelės ir Sėmenos upelių dugno nuosėdose   
Fig. 2. Concentrations of heavy metals (mg/kg) in the sediments of 

Vėžpienis, Girstupis, Marvelė, Sėmena 

 

Didţiausias kadmio kiekis 0,54 mg/kg buvo nustatytas 

Marvelės upelio dugno nuosėdose, Girstupio upelio 

nuosėdose – 0,02 mg/kg. Vėţpienio ir Sėmenos upelių 

dugno nuosėdose Cd nebuvo aptikta. Taĉiau tirtų sunkiųjų 

metalų kiekiai dugno nuosėdose neviršijo 

rekomenduojamų aplinkos kokybės standartų dugno 

nuosėdoms.  

Upelių dugno nuosėdų toksiškumas buvo vertintas 

taikant Heterocypris incongruens tiesioginio kontakto 6 

dienų mirtingumo biotestą (3 pav). Marvelės upelio dugno 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

135 

nuosėdose išgyveno visi organizmai. Kitų upelių dugno 

nuosėdos buvo toksiškos kiautavėţiams Heterocypris 

incongruens ir sukėlė didelį organizmų mirtingumą, kuris 

patikimai skyrėsi nuo kontrolės (p<0,05). Vėţpienio ir 

Sėmenos upelių dugno nuosėdose Heterocypris 

incongruens mirtingumas siekė 58 %, Girstupio – 62 %. 

Kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens mirtingumas 

Girstupio upelio dugno nuosėdose priklausė nuo amonio 

koncentracijos vandenyje (R
2
= 0,6, p<0,0001), kuri ĉia 

buvo net 63 kartus didesnė nei DLK. Amonio ar amoniako 

toksiškumas vandens bestuburiams, vandens augalams ir 

stuburiniams (ţuvims) buvo nustatytas ne viename tyrime 

(Ankley et al., 1990; Clément et al., 1997; Svensson et al., 

2005). 

 

Kontrolė Vėžpienis Sėmena Marvelė Girstupis
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3 pav. Kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens mirtingumas (%) 

Vėţpienio, Girstupio, Marvelės ir Sėmenos upelių dugno nuosėdose   
Fig. 3. Mortality of ostracods Heterocypris incongruens (%) in the 

sediments of Vėžpienis, Girstupis, Marvelė, Sėmena 

 

Didelis kiautavėţiagyvių Heterocypris incongruens 
mirtingumas rodo, kad šie bestuburiai yra ypatingai 

tinkami dugno nuosėdų kokybei vertinti, nors sunkiųjų 

metalų koncentracijos nuosėdose nebuvo labai didelės. 

Tiesioginio kontakto kiautavėţių Heterocypris 

incongruens testas leidţia įvertinti ne tik nuosėdų porų 

vandenyje ištirpusių medţiagų poveikį, bet ir netirpių ar 

maţai tirpių medţiagų poveikį organizmams (Chial, 

Persoone, 2002; Latif, Licek, 2004). 

Maţųjų plūdenų (Lemna minor L.) augimo slopinimo 

biotestas yra vienas iš daţniausiai naudojamų tiriant 

paviršinių vandens telkinių, nuotekų, sąvartynų filtratų 

fitotoksiškumą (Lakaĉiauskienė ir kt., 1997; 

Marĉiulionienė, Montvydienė, 2002; Radić et al. 2011; 

Ţaltauskaitė et al., 2011). Tirtų upelių vanduo maţosios 

plūdenos (Lemna minor L.) augimo greitį sumaţino 21-29 

% (p<0,05) (4 pav).  

Maţųjų plūdenų (Lemna minor L.) augusių Marvelės, 

Sėmenos ir Girstupio upelių vandenyje sausa masė 

nesiskyrė nuo kontrolinių augalų (p>0,05). Tuo tarpu 

Vėţpienio upelio atveju buvo uţfiksuotas patikimas masės 

augimo skatinimas (p>0,05).  
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4 pav. Maţosios plūdenos (Lemna minor L.) augimo greitis Vėţpienio, 

Girstupio, Marvelės ir Sėmenos upelių vandenyje   

Fig. 4. Growth rate of common duckweed (Lemna minor L.) in the water 

of Vėžpienis, Girstupis, Marvelė, Sėmena 

 

Maţųjų plūdenų (Lemna minor L.), augusių tirtų 

upelių vandenyje, fotosintezės pigmentų koncentracijos 

buvo maţesnės nei kontrolinių augalų lapeliuose (5 pav.). 

Tai rodo, kad tirtų upelių vanduo neigiamai veikia 

fotosintezės sistemą. Chlorofilo a kiekis maţųjų plūdenų 

(Lemna minor L.) lapeliuose buvo nuo 28 % (Girstupis) iki 

53 % (Vėţpienis) maţesnis nei kontrolinių augalų 

lapeliuose. Chlorofilo b kiekis maţosiose plūdenose 

(Lemna minor L.) augusiose Sėmėnos, Vėţpienio ir 

Marvelės upelių vandenyje buvo 52 % , Girstupio – 31 % 

maţesnis nei augaluose augusiuose kontroliniame tirpale. 

Karotinoidų koncentracija tirtų upelių vandenyje augintų 

maţųjų plūdenų (Lemna minor L.) lapeliuose buvo 28-40 

% maţesnis nei kontrolėje. 

 

 
5 pav. Fotosintezės pigmentų kiekis maţosios plūdenos (Lemna minor L.) 

lapeliuose  

Fig. 5. The content of photosynthetic pigments in the fronds of common 

duckweed (Lemna minor L.)  

 

Tyrimai rodo, kad visų keturių upelių vanduo buvo 

fitotoksiškas vandens augalams ir slopino maţosios 

plūdenos (Lemna minor L.) fotosintezės pigmentų sintezę 

bei augimo greitį. Maţosios plūdenos (Lemna minor L.) 

lėĉiausiai augo paveiktos Girstupio upelio vandeniu, tuo 

tarpu fotosintezės pigmentų (chlorofilo ir karotinoidų) 

sintezė labiausiai buvo slopinama Vėţpienio upelio atveju.  

  

Išvados  

  

Tyrimai parodė, kad labiausiai uţteršti buvo Girstupio 

ir Marvelės upeliai, kuriuose azoto ir fosforo 

koncentracijos ţenkliai viršijo didţiausias leistinas 
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koncentracijas. Marvelės ir Vėţpienio upeliai gali būti 

priskiriami mezotrofiniam, o Girstupis ir Sėmena – silpnai 

eutrofiniam vandenų tipui.  

Visų upelių vanduo buvo fitotoksiškas vandens 

augalams ir slopino maţosios plūdenos (Lemna minor L.) 

fotosintezės pigmentų sintezę bei augimo greitį.  

Upelių dugno nuosėdos (išskyrus Marvelės upelio) 

buvo toksiškos kiautavėţiams Heterocypris incongruens ir 

sukėlė didesnį nei 50 % mirtingumą. 
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Jūratė Ţaltauskaitė 
  

Assessment of Kaunas small streams waters quality  
  

Summary 

  
The main of the study was to assess the quality of four small streams flowing through different residential districts of Kaunas city. The quality of 

surface water and sediments of Girstupis, Vėţpienis, Sėmena and Marvelė was assessed using chemical methods and bioassays with aquatic higher plant 

common duckweed Lemna minor and ostracods Heterocypris incongruens. The chemical analysis revealed that Girstupis and Marvelė are the most 
polluted streams and the concentrations of nutrients P and N exceed the maximum allowable concentrations. The content of heavy metals (Zn, Cd, Ni, 

Cu, Pb) was assessed in the sediments of streams. The bioassays have showed very similar results as the chemical analysis did. The highest inhibition of 

Lemna minor growth, biomass and the reduction in the content of photosynthetic pigments was observed in the case of Girstupis. The sediments of 

analysed streams (except for Marvelė) have caused severe toxicity to Heterocypris incongruens nad the mortality of ostracods exceeded 50%.  

Water quality, sediments, toxicity, Lemna minor, Heterocypris incongruens 
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