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Municipalinių nuotekų toksiškumas aukštesniesiems vandens augalams ir 

vėžiagyviams 

Agnė Čypaitė, Jūratė Žaltauskaitė 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 Vilniaus miesto nevalytos ir biologiškai išvalytos nuotekos buvo tiriamos norint įvertinti jų toksinį poveikį vandens organizmams – dafnijai 
(Daphnia magna) ir mažajai plūdenai (Lemna minor L). Toksiškumas organizmams buvo vertinamas naudojant toksiškumo vienetų metodą. Atlikus 

nuotekų toksiškumo vertinimą su mažąja plūdena (Lemna minor L.), gauta, kad tik nevalytos nuotekos sukėlė toksinius efektus L. minor augimo 

rodikliams. Nevalytose nuotekose L. minor lapelių augimo slopinimo EC50 buvo lygi 63 %, masės augimo slopinimo EC50 – 52 %. Daugiaveiksmė 
regresija parodė, kad mažosios plūdenos (Lemna minor L.) lapelių skaičius patikimai (p<0,05) priklauso nuo poveikio laiko ir nuotekų koncentracijos 

mėginyje. Pagal L. minor augimo rodiklių slopinimą nevalytos nuotekos priskiriamos ūmaus toksiškumo klasei. Didelis D. magna mirtingumas 

užfiksuotas tiek nevalytose (LC50 – 5 %), tiek ir valytose nuotekose (LC50 – 20 %). Nevalytose ir valytose nuotekose tikimybė D. magna mirti patikimai 
didėjo (nevalytose χ2 =14,28; p=0,0002; nuotekose χ2 = 10,57; p=0,0015 ), didėjant nuotekų koncentracijai tirpale. Po nuotekų valymo dafnijų D. magna 

mirtingumas sumažėjo 25 kartais ir toksiškumo klasė pasikeitė iš labai didelio ūmaus toksiškumo į mažo ūmaus toksiškumo klasę. Iš dviejų naudotų 

biotestinių vandens organizmų D. magna buvo jautresnis organizmas, dėl kaip manoma, didelių maisto medžiagų (azoto) koncentracijos nuotekose, kas 
lėmė skatinamąjį poveikį L. minor tirtiems augimo rodikliams. 

 Nuotekos, Daphnia magna, Lemna minnor L., biotestai, toksiškumo testavimas 

Įvadas 

 

Tradiciškai nuotekų valymo bendrovių darbo 

efektyvumas vertinamas fizikocheminiais rodikliais, 

tokiais kaip biocheminis deguonies suvartojimas, cheminis 

deguonies suvartojimas, skendinčios medžiagos, tačiau 

bendrai priimta, kad šie matavimai yra labai nespecifiniai 

ir nesuteikia esminės informacijos apie realią padėtį, kuri 

yra valytų nuotekų poveikio įvertinimas vandens 

ekosistemoms (Kungolos et al., 1998;  Movahedian et al., 

2005; Blinova, 2000a), geriausi rezultatai pasiekiami 

derinat toksiškumo testus su fiziko-cheminiais metodais. 

Nuotekų toksiškumas dažniausiai yra vertinamas su 

dumbliais ar aukštesniaisiais augalais (Wang, Williams, 

1988), luminosensinėmis bakterijomis Photobacterium 

phosphoreum (Ince, Erdogdu, 1998), vandens stuburiniais 

(žuvys)  (Dwyer et al., 2005), bet populiariausi yra ūmaus 

ir lėtinio toksiškumo testai su vandens bestuburiais 

(ypatingai vėžiagyviais) (Latif, Licek, 2004; Rodriguez et 

al., 2006; Ra et al., 2008). Tinkamiausia ir labiausiai 

rekomenduojama nuotekų toksiškumą vertinti keletu 

biotestų – testine baterija (Sherry at al., 1997; Castillo et 

al., 2000). Lietuvoje dabartiniu metu nuotekų toksiškumo 

tyrimai yra paremti biotestais su dubliais (Manusadžianas 

et al., 1995; Bartusevičienė, Manusadžianas, 2003), 

vandens ir žemės aukštesniaisiais augalais (Lakačiauskienė 

ir kt., 1997; Marčilionienė, Montvydienė, 2002), vandens 

bestuburiai ir testinės baterijos, įskaitant keletą biotestų 

reprezentuojančių skirtingus mitybos lygius 

(Manusadžianas et al., 2003; Kaza et al. 2007). 

Plūdenos toksiškumo testai yra labai įvairiapusiai 

vandens aplinkoje, taikomi paviršiniam ar požeminiam 

vandeniui; atskiriems cheminiams junginiams ar nuotekų 

kompleksui iš pramoninių ar komunalinių šaltinių; 

organiniams ar neorganiniams junginiams; lietaus 

bandiniams; ir nuosėdų bandiniams (Fekete et al., 1976; 

Wang and Williams, 1988, Wang 1990; Hartman and 

Martin, 1984).  Matuojami rodikliai gali būti šviežia ir 

sausa biomasė, lapelių skaičius, lapelių augimo greitis, 

bendras lapelių paviršiaus plotas bei kiti. Tyrimai parodė, 

kad testai su plūdena, bukagalvėmis rainėmis (Pimephales 

promelas) ir Ceriodaphnia papildė vienas kitą testuojant 

skirtingų tipų nuotekas (Wang, 1990). Pasak Taraldsen ir 

Norberg-King (1989) tiriant įvairių rūšių nuotekas su 

bukagalve raine, dafnija ir plūdena, plūdena su kai 

kuriomis nuotekų rūšims buvo jautriausias naudotas 

biotestas. Pasak Wang ir Williams (1988), plūdenos yra 

labiau jautrios pramoninėms nuotekoms nei aukštesnieji 

augalai kopūstas ir sora. 

Vėžiagyviai sudarantys zooplanktoną yra svarbi 

vandens ekosistemos maisto grandinės dalis.  Daphnia 

magna yra dažniausiai naudojamas vandens tyrimų ir 

kontrolės organizmas, naudojamas biologiniuose 

tyrimuose nustatant nuotekų toksiškumą (Villegas- 

Navarro et al., 1999; Movahedian et al., 2005), tyrimai su 

šiais  vėžiagyviais yra naudingi  identifikuojant 

svarbiausias problemas su individualiais chemikalais ar 

nuotekų valymo alternatyvomis (Laughton et al., 1994). Jie 

yra jautrūs, greitai vystosi, greitai aklimatizuojasi 

laboratorinėmis sąlygomis, kultivuojamos mažoje erdvėje 

ir toksiniai efektai gali būti išmatuojami palyginti greitai 

(Farré, Barceló, 2003; Movahedian et al., 2005; Tyagi et 

al., 2007). Dafnia magna ūmaus toksiškumo ir 

reprodukcijos testai daugelyje šalių yra taikomi vandens 

valymo įrenginių efektyvumo stebėsenai, nustatant 

nuotekų kokybės kriterijus, teršalų koncentracijas, 

apribojant taršą vandenyje iš natūralių nuotekų ir įvertinant 

nuotekų valymo kokybę (Villegas – Navarro et al., 1999). 

Dažniausiai naudojami toksiškumo vertinimo rodikliai yra  

mirtingumas ir reprodukcija (Farré, Barceló, 2003).   

 

Tyrimo metodika 

 

Nevalytų ir biologiškai valytų nuotekų  bandiniai buvo 

imami iš Vilniaus nuotekų valyklos, 2010 vasario 12 dieną. 

Paimti bandiniai buvo nevalytos nuotekos bei nuotekos po 

mechaninio ir biologinio valymo. Pagal EPA reikalavimus 

buvo paruoštas didžiausios koncentracijos mėginys ir 

kiekvienas du kartus mažesnės koncentracijos mėginys 

gaunamas po pusę atskiedus didesnės  koncentracijos 

mėginį (US-EPA/600/4-85/013, 1985).  

Cheminė nuotekų kokybė pateikiama 1 lentelėje.  
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1 lentelė. Nuotekų cheminė analizė 
 

 
NO2-N 

mg/l 

NO3-N 

mg/l 

NH4-N 

mg/l 

PO4
3-

 

mg/l 

Nevalytos n. 0.03 1 100 18 

Valytos n. 0.5 20 10 0.6 

 

Buvo atliktas plūdenos augimo slopinimo testas 

(OECD, 221, 2006). Plūdenos, po dešimt kolonijų su 

dviem lapeliais sudedamos į  skirtingas testuojamo 

bandinio koncentracijas skiestas Steinbergo tirpalu ir 

kontrolę (Steinbergo tirpalas) ir auginamos pastovioje 25 ± 

2 
0
C temperatūroje 7 dienas, kas 24 val. suskaičiuojant 

lapelių skaičių kolonijoje. 7 dieną plūdenos džiovinamos 

24 valandas 60 
0
C temperatūroje. 8 parą išmatuojama sausa 

lapelių masė. Testo pagrindas yra įvertinti bandinio 

poveikį plūdenos vegetaciniam augimui naudojant lapelių 

skaičiaus įvertinimą ir galutinius taškus: bendrą lapelių 

paviršiaus plotą, sausą biomasę. Buvo įvertintas lapelių 

augimo greitis (formulė Nr.1), lapelių/masės augimo 

slopinimas (formulė Nr. 2). 

Augimo greitis. Santykinis augimo greitis buvo 

suskaičiuotas kiekvienai testuojamai koncentracijai ir 

kontrolei: 

                                                        (1) 

čia, N0 – pradinis lapelių skaičius (sausa masė) testo pradžioje;Nn – lapelių 

skaičius (sausa masė) testo pabaigoje;tn – testo trukmė. 
 

Augimo slopinimas (%).Gautos augimo slopinimo 

(stimuliacijos) vertės Ii kiekvienai testuotai bandinio 

koncentracijai suskaičiuotos visiems galutiniams 

tiriamiems taškams pačiu metu 

 

                                                (2)     

čia,  Ii  –   matuojamo   galutinio  taško    slopinimas i koncentracijai; jei Ii 
< 0, pasireiškia augimo skatinimas ; Vc – augimo greitis (bendras lapelių 

skaičius, biomasė) kontrolėje; VSi – augimo greitis (bendras lapelių 

skaičius, biomasė) testuojamo bandinio koncentracijoje. 
 

Buvo atliktas standartinis gėlavandenių dafnijų 

Daphnia magna judrumo slopinimo testas (24 – 48 

valandų). Dafnijos (0 – 48h amžiaus)  po 5 į vieną šulinėlį 

buvo sudėtos į paruoštų koncentracijų tirpalus, paruoštu 

pagal EPA reikalavimus (100 %, 50 %, 25 %, 12,5 % ir 

6,25 %). Kontrolė –  standartinis gėlo vandens tirpalas. 

Testinė lėkštelė buvo uždengta Parafilm plėvele ir 

dangteliu, bei laikoma 22 
0
C temperatūroje. Po 24 ir 48 

valandų suskaičiuotos žuvusios ir imobilizuotos dafnijos. 

Atlikus Vilniaus  miesto valytų ir nevalytų nuotekų 

biotestavimą, buvo galima nustatyti jo toksiškumą mažajai 

plūdenai (Lemna minor L.), bei vėžiagyviui –  dafnijai 

(Daphnia magna). Toksiškumas išreikštas toksiškumo 

vienetais (TU) ir skaičiuojamas remiantis formule (formulė 

Nr. 4): 

                                                     (4) 

 

Jei toksiškumas yra mažas (mažesnis nei 50 %), 

toksiškumo vienetai  yra apskaičiuojami kaip dalis 50 % 

poveikio. Jei poveikio vertė yra mažiau už 20 %, 

toksiškumo vienetai prilyginami 0.  

Toksiškumo vienetų (TU) reikšmės nuotekoms 

(Persoone et al., 2003):  < 0 ,4 – jokio ūmaus toksiškumo; 

0,4 < TU <1 – mažas ūmus toksiškumas;  1 < TU < 10 – 

ūmus  toksiškumas; 10 < TU < 100 – didelis ūmus 

toksiškumas; TU  > 100 – labai didelis ūmus toksiškumas. 

 Statistinė duomenų analizė buvo atlikta su „Statistica“ 

programiniu paketu.  Skirtumai tarp dafnijų mirtingumo, 

augalų augimo slopinimo veikiant skirtingomis valytų ir 

nevalytų nuotekų koncentracijomis, buvo lyginti  T-testu, 

skirtumas laikytas patikimu, kai p < 0,05. Taikytiems 

biotestams buvo atlikta daugiaveiksmė regresinė bei 

logistinė regresinė analizė. 

 

Rezulatai ir aptarimas 

 

Lemna minor paveiktos 100 proc. koncentracijos 

nevalytomis nuotekomis žuvo jau pačią pirmą 

eksperimento dieną ir jų duomenys toliau nebuvo įtraukti į 

kitų rodiklių skaičiavimus.  

Santykinis mažosios plūdenos (Lemna minor L.) lapelių 

augimo greitis  (1 pav.)  nevalytose nuotekose didėjo su 

mažėjančia nuotekų koncentracija, o lapelių augimo 

greičio slopinimo nuotekose po valymo, skirtingai nei 

nevalytose, neužfiksuota 
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1 pav. Lemna minor L.  lapelių santykinis augimo greitis 

 

Daugiaveiksmė regresija parodė, kad mažosios 

plūdenos (Lemna minor L.) lapelių skaičius patikimai 

priklauso nuo laiko ir nuo nuotekų koncentracijos 

mėginyje ir ši priklausomybė gali būti aprašyta lygtimis:  

nevalytoms nuotekoms –   lapelių skaičius = 22,4+7,2d – 

0,13k (R
2
 =0,946, p=0,00); valytoms nuotekoms –  lapelių 

skaičius =17,6+9,1d + 0,11k (R
2
 = 0,877, p=0,00); 

čia d –  diena, o k – nuotekų koncentracija. 

Valytos nuotekos buvo daug palankesnės mažosios 

plūdenos (Lemna minor L.) lapelių formavimosi greičiui. 

Mažųjų plūdenų (Lemna minor L.) lapelių augimo 

slopinimas užfiksuotas tik nevalytų 100 %, 50% ir 25% 

nuotekų koncentracijose ir atitinkamai lygus: 100, 19.12, 

5.88.  Neigiamas stiprus statistiškai patikimas ryšys gautas 

tarp naujų lapelių formavimosi slopinimo ir nevalytų 

nuotekų koncentracijų (r = - 0,93, p=0,00). Nevalytų 

nuotekų lapelių augimo slopinimo EC50 lygi 63,4 %, o tai 

lygu 1,58 toksiškumo vienetams, pagal nuotekų 

toksiškumo klasifikacija – ūmus toksiškumas. 

Mažosios plūdenos (Lemna minor L.) santykinio 

masės augimo greičio (2 pav.) slopinimas užfiksuotas 

neskiestose nevalytose, du ir keturis kartus skiestose 

nevalytose nuotekose. 
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2 pav.  Lemna minor L. santykinis masės augimo greitis įvairiose valytų 

ir nevalytų nuotekų koncentracijose 

 

Kaip matyti iš 2 pav. pateiktų duomenų nevalytose 

nuotekose sausės masės augimo greitis didėjo su 

mažėjančia nuotekų koncentracija ir slopinamojo poveikio  

nebuvo užfiksuota nuo 12,5 % koncentracijos, kurioje 

augimo greitis 6 % didesnis nei kontrolėje, nevalytų 

nuotekų mažiausioje tirtoje koncentracijoje masės augimo 

greitis buvo vienodas. Valytose nuotekose santykinio 

masės augimo slopinimo nenustatyta.  

Neigiamas stiprus statistiškai patikimas ryšys gautas 

tarp lapelių masės slopinimo ir nevalytų nuotekų 

koncentracijomis (r = - 0,94, p = 0,00) Pagal sausos lapelių 

masės slopinimą nustatyta EC5O vertė. Nevalytų nuotekų 

EC5O  gauta 52,34 %, (TU=1,9), t.y. ūmus toksiškumas.  

Daphnia magna  judrumo slopinimo testo rezultatai su 

valytomis ir nevalytomis nuotekomis po 24 ir 48 val. 

pateikti  3  pav.  
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3 pav. Daphnia magna mirtingumas nevalytose ir valytose 

nuotekose po 24 ir 48 val. 

 

Po 24 h  nustatyta nevalytų nuotekų LC50 dafnijų 

(Daphnia magna) mirtingumui lygi 57 %. Tai lygu 1,75 

TU, pagal nuotekų klasifikacija –  ūmus toksiškumas. Po 

48 h nevalytų nuotekų LC50 gauta dafnijoms (Daphnia 

magna) lygi  5 %. Įvertinus LC50 reikšmę nustatyta, kad tai 

lygu 20 toksiškumo vienetų (TU). Po 48 h nevalytų 

nuotekų toksiškumo vienetai (TU) padidėjo 11 kartų,  

nuotekos iš ūmaus toksiškumo klasės pasikeitė į didelio 

ūmaus toksiškumo klasę.  Ilgesnis tyrimo laikotarpis 

didino nuotekų toksiškumą ir LC50 mažėjo.  Po 48 h 

nustatyta LC50 reikšmė yra žymiai mažesnė koncentracija 

nei gavo Blinova (2000b), kur po 48h nevalytoms 

nuotekoms LC50 lygi 34 % (TU=2,9), bei Movahedian et 

al. (2005)  –  30 % (TU=3,3). Tačiau mirtingumas taip pat 

labai priklauso nuo rūšies, sąlygų, mitybos, sveikumo ir 

pan. (Movahedian et al., 2005). 

Movahedian et al. (2005)  miesto nuotekoms po 

antrinio valymo LC50 dafnijoms (Daphnia magna) nustatė 

85,6 %, Blinova (2000b) ir Richard et al. (2000) 48h – 

LC50 lygią 84 %. Tačiau šiuo atveju LC50 nustatyti 

negalima, nes didžiausioje tirtoje koncentracijoje po 24 

val. mirtingumas 30 %, o po 48h – 40 %. Kadangi 

toksiškumas yra mažas (mažesnis nei 50 %), toksiškumo 

vienetai  yra apskaičiuoti kaip dalis 50 % poveikio. 

Didžiausias mirtingumas valytose nuotekose po 24 val. 

siekė 30 % (TU=0,6), o po   48h – 40 % (TU=0,8). Ilgesnis 

tyrimo laikotarpis padidino valytų nuotekų toksiškumą tik 

1,3 karto. Tiek  po 24 val., tiek po 48h pagal toksiškumo 

klasifikacija valytos nuotekos dafnijoms (Daphnia magna) 

sukelia mažą  ūmų toksiškumą. 

Siekiant įvertinti ryšį tarp dafnijų (Daphnia magna) 

mirtingumo ir nuotekų koncentracijos buvo atlikta 

logistinė regresinė analizė su nevalytomis ir valytomis 

nuotekomis. Nevalytose nuotekose  tikimybė mirti 

patikimai didėjo, didėjant nuotekų koncentracijai tirpale 

( 2 = 14,28; p =0,00016). Valytose nuotekose tikimybė 

mirti taip pat patikimai didėjo, didėjant nuotekų 

koncentracijai tirpale, ( 2= 10,57; p = 0,0015) 

 

Išvados  

 

 Atlikus palyginamąją testų  analizę, nustatyta, kad  iš 

tirtų testo organizmų dafnia (Daphnia magna) buvo 

jautriausias naudotas nuotekų toksiškumo indikatorius, kai 

nevalytų nuotekų 5 % koncentracija sukėlė dafnijų 50 % 

mirtingumą, kai tiriant valytų nuotekų poveikį naudotiems 

organizmams mažoji plūdena (Lemna monor L.) pasirodė 

labiausiai tolerantiška rūšis, kuriai jokio neigiamo poveikio 

valytose nuotekose, skirtingai nei dafnijai (Daphnia 

magna), neužfiksuota.  Galima teigti,  kad jokio neigiamo 

poveikio mažosios plūdenos augimo rodikliams valytose 

nuotekose nepastebėta dėl juose esančių pakankamai 

didelių biogeninių medžiagų konecntracijos.  Kaip teigia 

Blinova (2000b) didelės maistinių medžiagų 

koncentracijos neskiestose bandiniuose gali padidinti 

augalo atsparumą toksiniams junginiams, o nuotekų 

skiedimas gali padidinti toksinių junginių toksiškumą. Tuo 

galima paaiškinti neskiestų valytų nuotekų skatinamąjį 

poveikį, nes atskiedus valytas nuotekas du kartus tiriami 

rodikliai smarkiai sumažėdavo. Manusadžianas et al. 

(2003) taip pat pastebėjo, kad toksinių medžiagų poveikis 

augalams taip pat gali būti sumažėjęs dėl didelių 

koncentracijų biogeninių medžiagų. 
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Agnė Čypaitė,  Jūratė Žaltauskaitė 

Toxicity of municipal effluents for aquatic higher plants and invertebrates 

Summary 

 Vilnius city of untreated and biologically treated waste water were investigated in order to assess their toxicity to aquatic organisms - daphnia 
(Daphnia magna) and a small duckweed (Lemna minor L.). Toxicity was estimated using the toxic unit approach. After effluent toxicity assessment with 

the small duckweed (Lemna minor L.) revealed that only untreated wastewater caused by the toxic effects of L. minor growth performance. Untreated 

wastewater  L. minor leaf growth inhibition EC50 was equal to 63% of the mass of growth inhibition EC50 - 52%. Multi-action regression showed that 
small duckweed (Lemna minor L.) leaves by the number of significant (p <0.05) depends on the exposure time and the concentration of water in the 

sample. According to L. minor inhibition of the growth rates of untreated wastewater is classified as acute toxicity class. High D. magna mortality 
recorded so undiluted (LC50 - 5%) and treated wastewater (LC50 - 20%). Untreated and treated wastewater chances D. magna die significantly increased 

(undiluted χ2 = 14.28, p = 0.0002; wastewater χ2 = 10.57, p = 0.0015) with increasing water concentration in the solution. After the wastewater treatment 

D. magna mortality decreased by 25 times and changed toxicity class of very high acute toxicity to low acute toxicity class. The two of used aquatic test 
organisms D. magna was more sensitive to the body of thought, major nutrients (nitrogen) concentration in the effluent, which led to the incentive effects 

of L. minor growth parameters studied. 

 Wastewater, Daphnia magna, Lemna minnor L., bioassays, toxicity evaluation 
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