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Kėdainių miesto oro kokybės vertinimas pagal kerpių fiziologinius pakitimus 
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Darbo tikslas – įvertinti ir palyginti fiziologinius pakitimus Ramalina farinacea ir Xanthoria parietina kerpėse, augančiose urbanizuotoje aplinkoje 

ir foninėmis sąlygomis. Suskirsčius Kėdainių miestą į rajonus, juose buvo pasirinktos 9 gatvės pagal intensyviausio transporto srautus jose. Tiriamosios 

teritorijos buvo suskirstytos pagal transporto srautus į mažo, vidutinio ir intensyvaus transporto srautus. Oro kokybės vertinimui buvo atlikta ląstelių 
plazminės membranos vientisumo analizė, chlorofilo a ir b analizė bei chlorofilo degradacijos iki feofitino analizė. Ištyrus ląstelių plazminės membranos 

pralaidumą kerpėje X. parietina nustatyta, kad plazminė membrana yra labiau pažeista Kėdainių mieste nei kontrolėje. Nustatytas kerpių plazminės 

membranos pralaidumas buvo teigiamai susijęs su autotransporto intensyvumu. Didesnis bendrojo chlorofilo bei chlorofilo a kiekis kerpėje R.farinacea 
aptiktas neužterštoje aplinkoje. Didesnis fotosintezės pigmentų kiekis sąlygoja ir efektyvesnę fotosintezę, tad foninėse sąlygose surinktos kerpės vykdo 

intensyvesnę fotosintezę. Didžiausia chlorofilo degradacija nustatyta kerpių gniužuluose urbanizuotos aplinkos sąlygomis. Taikant vienfaktorinę 

dispersinę analizę nustatyta, kad transporto srautas turi statistiškai patikimos įtakos epifitinių kerpių feofitino kiekio padidėjimui. 

Kerpės, chlorofilas, užteršta aplinka, biomonitoringas 

 
Įvadas 

 

Pastaruoju metu pasaulyje kaip viena iš aktualiausių 

problemų įvardijama oro tarša. Tai sąlygoja tiesioginė bei 

netiesioginė žmogaus veikla. Iš taršos šaltinių į orą patenka 

įvairios cheminės medžiagos, kurios tiesiogiai ar 

netiesiogiai veikdamos gali sukelti įvairius neigiamus 

poveikius žmogui bei gyvajai gamtai. Oro kokybę 

miestuose lemia sudėtinga sąveika gamtinių ir 

antropogeninių aplinkos sąlygų. Oro taršą miestuose 

sudaro miesto teritorijoje išmetami ir dėl tolimųjų oro 

pernašų susitelkę teršalai. Miestuose atmosferos teršalų 

koncentracijas lemia stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 

emisijos bei teršalų sklaidos sąlygos susijusios su teršalų 

pernaša iš kitų rajonų (Mayer, 1999).  

Pagrindiniai į atmosferą išmetamų teršalų šaltiniai 

miesto teritorijose yra transportas, energetika (šiluminės 

elektrinės ir katilinės) bei pramonė (Mage, Zali, 1997).  

Oro teršalų koncentracijas galima nustatyti fiziniais ar 

cheminiais metodais. Tačiau šiuo metu pasaulyje vis 

plačiau taikomi lichenoindikaciniai metodai, siekiant 

nustatyti antropogeninę taršą. Kerpės plačiai naudojamos 

kaip bioindikatoriai dėl savo fiziologinių ypatybių. Kerpių 

gniužulas lėtas vystosi, jis sugeba efektyviai  sugerti tirpias 

bei netirpias mineralines maisto medžiagas iš jį supančios 

atmosferos bei su krituliais patenkančias medžiagas. Visos 

šios kerpių gniužulo savybės lemia tai, kad šie organizmai 

yra plačiai naudojami kaip oro taršos bioindikatorius 

(Loppi et al., 1997, van Herk, 2001, Gombert et al., 2002). 

Šie organizmai sugeba akumuliuoti chemines medžiagas, 

esančias ore, dažnai viršydami savo fiziologinius 

poreikius. Jos neturi šaknų sistemos, todėl visos medžiagos 

pasisavinamos gniužulo paviršiumi. Kerpių paplitimas tam 

tikroje vietovėje ar jų nebuvimas yra puikūs rodikliai, 

siekiant nustatyti kokiomis cheminėmis medžiagomis yra 

paveikta atmosfera, nes skirtingos bioindikatorinių kerpių 

rūšys yra nevienodai paveikiamos skirtingų aplinkos 

teršalų. Tuo pačiu sudaromos galimybės imtis atitinkamų 

aplinkosauginių priemonių siekiant pašalinti užterštumo 

lygį. 

Tyrimais nustatyta, kad pakitę fiziologiniai rodikliai 

kerpėse buvo susiję su didele oro teršalų koncentracija 

(Garty et al., 2002). Kai kurie teršalai paveikia ląstelių 

kerpių membranas – jos pažeidžiamos (Munzi et al., 2009), 

sukelia oksidacinį stresą (Pisani et al., 2009) ir paveikti 

fotosintezės procesus (Bačkor et al., 2010). Ekofiziologinių 

pokyčių nustatymas svarbus, aptinkant taršos streso 

simptomus prieš atsirandant pokyčiams rūšies ar bendrijos 

lygiuose.  

Šiuo tyrimu siekta įvertinti Kėdainių miesto, kaip 

urbanizuotos aplinkos oro kokybę ir ją palyginti su 

sąlyginai švaria aplinka. Tikslui pasiekti buvo numatyti šie 

uždaviniai: nustatyti  kerpių ląstelių plazminės membranos 

pralaidumą; atlikti bendrą chlorofilo kiekio bei chlorofilo a 

ir chlorofilo b kiekių analizę; atlikti chlorofilo degradacijos 

iki feofitino analizę. Darbo tikslas – įvertinti ir palyginti 

fiziologinius pakitimus Ramalina farinacea ir Xanthoria 

parietina kerpėse, augančiose urbanizuotoje aplinkoje ir 

foninėmis sąlygomis. 

 

Metodika  
 

Tyrimų objektais buvo pasirinktos dvi gyvenamosios 

teritorijos: Kėdainių miestas ir Pašušvio gyvenvietė, esanti 

Kėdainių rajone. Kėdainių rajonas išsidėstęs Lietuvos 

centrinėje dalyje. Kėdainių miesto plotas - 167 700 ha, iš 

jų 4 400 ha užima Kėdainių miestas ir gyvenvietės. 

Kėdainių mieste labai stipriai išsivysčiusi pramonė, kuri 

prideda nemažą indėlį į aplinkos oro užterštumą. Kitas 

svarbus taršos šaltinis yra šalia miesto praeinanti 

automobilių magistralė „Via Baltica“. 

Pašušvys - gyvenvietė Kėdainių rajone, 6 km į vakarus 

nuo Krakių, Šušvės dešiniajame krante. Gyvenvietėje nėra 

didelių taršos šaltinių, tik nedideli transporto srautai.  

Kėdainių mieste buvo pasirinktos 9 gatvės pagal 

transporto srautų intensyvumą. Autotransporto srautas 

Kėdainių mieste buvo suskirstytas taip: 1) neintensyvus - 

daugiausia privačių transporto priemonių, mažiau nei 100 

transporto priemonių per valandą; 2) vidutinis - privatūs 

automobiliai bei viešasis autotransportas, nuo 101 iki 400 

transporto priemonių per valandą; 3) labai intensyvus, 

privačios transporto priemonės bei viešasis miesto transportas, 

daugiau nei  400 transporto priemonių per valandą. Pašušvio 

miestelyje gatvės suskirstytos pagal eismo intensyvumą taip: 

1) eismas neintensyvus, mažiau nei 20 transporto priemonių 

per valandą; 2) vidutinis eismas, nuo 21 iki 40 transporto 

priemonių per valandą; 3) daugiau nei 41 transporto priemonė 

per valandą. Kiekvienoje gatvėje pasirinkta po 2 – 3 vienodos 
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rūšies medžius. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

labiausiai mieste paplitusiai medžių rūšiai  - liepai (Tilia sp.). 

Šie medžiai augimo sąlygoms yra nereiklūs, nors labiau 

mėgsta aukštesnio pH (šarminį) dirvožemį. Tyrimui buvo 

renkamasi vidutinio tankumo sąlygomis augantys, gerai 

apšviesti, panašaus diametro (35 – 40 cm) medžiai. Siekiant 

išvengti pašalinių veiksnių įtakos buvo renkamasi sveiki, 

nesužaloti, ne didesnio kaip 10° polinkio medžiai.  

Tyrimui pasirinktos kerpės buvo sieninė geltonkerpė 

(Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) ir miltuotoji ramalina 

(Ramalina farinacea (L.) Ach.). Kerpės buvo renkamos nuo 

medžių šiaurinės pusės, surenkant po kelis tos pačios kerpių 

rūšies gniužulus 2010 m. spalio mėn.  

Ląstelių plazminės membranos vientisumas buvo 

vertinamas pagal elektrinio savitojo laidumo vertes (Munzi et 

al., 2009). Chlorofilo kiekis kerpių gniužuluose buvo 

nustatomas, ekstrahuojant juos DMSO tirpikliu pagal K. 

Boonpragob (2002) metodiką.  

Chlorofilo degradacijos iki feofitino nustatymui naudotos 

kerpės paimtos iš neužterštos aplinkos. Kerpių optinis tankis 

nustatytas, esant 435 nm ir 415 nm bangos ilgiams, 

paskaičiuotas jų santykis (OD435/OD415) ir nubraižyta 

chlorofilo degradacijos iki feofitino kalibracinė kreivė. 

Naudojantis kalibracine kreive, buvo nustatytas feofitino 

kiekis tiriamų kerpių gniužuluose.  

Duomenys apdoroti STATISTICA paketu. Kerpių 

fiziologinių rodiklių priklausomybei nuo transporto srauto 

nustatymui buvo taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė 

(One-way ANOVA).  Oro kokybę atspindinčių rodiklių 

(plazminės membranos pralaidumas, bendrojo chlorofilo, 

chlorofilo a ir b, feofitino kiekis) vidurkiams palyginti buvo 

naudotas neparametrinis Mano-Vitnio (Mann-Whitney U) 

kriterijus.  

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Tiriant kerpių ląstelių plazminės membranos pralaidumą 

nustatyta, kad priemiestyje (foninėmis sąlygomis) Xanthoria 

parietina ląstelių pralaidumas buvo 13,73 µS cm
-1
 mg

-1
 (1 

pav). Urbanizuotoje teritorijoje – Kėdainių mieste – šios 

kerpės membranų pralaidumas buvo lygus 23,98 µS cm
-1

 mg
-

1
. Remiantis gautais rezultatais, galima daryti išvadą, kad 

urbanizuotoje aplinkoje sieninė geltonkerpė (Xanthoria 

parietina) yra labiau pažeista nei foninėmis sąlygomis, nes 

ląstelių membranų pralaidumas buvo patikimai didesnis 

užterštos aplinkos sąlygomis (p<0,05). Taip pat nustatyta, kad 

kerpių ląstelių plazminės membranos mažiausiai pažeistos 

tose vietose, kur transporto srautai yra mažiausi. Tyrimų 

rezultatai sutampa su eksperimentinių tyrimų rezultatais, kurie 

parodė, kad kerpių ląstelių membranos yra pažeidžiamos, 

esant didesnei azoto koncentracijai (Munzi et al., 2009). 

Urbanizuotoje aplinkoje paprastai šių oksidų koncentracija 

būna didesnė nei foninės taršos zonose dėl intensyvesnių 

transporto srautų. Jų buvimas ir sąlygoja ląstelių membranų 

pažeidimus (Paoli, Loppi, 2008, Paoli et al., 2011). 

Kerpių ląstelių pažeidimai yra atsakas stresui, kurį 

sukelia toksiniai junginiai tokie kaip sieros dioksidas, azoto 

oksidai, sunkieji metalai ir kt. teršalai (Garty et al., 1998). Tai 

yra vienas iš rodiklių, gerai indikuojančių taršos sukeliamus 

biologinius efektus.  

 

 
 

1 pav. Kerpės X. parietina membranų pralaidumas mieste ir priemiestyje 

esančiose tyrimo vietose. 
Fig. 1. X. parietina membrane permeability in urban and suburban 

study sites. 

 

Daugeliui kerpių, esant užterštoje aplinkoje, taip pat 

sutrikdomas fotosintezės mechanizmas. Pasikeitusios 

aplinkos sąlygos pirmiausia turi įtakos augalų fotosintezės 

sistemai. Šviesa turi ypatingos reikšmės fotosintezės 

veiklai bei sezono ir paros laiko jutimui, kurie lemia 

augalo vystymąsi. Fotosintezės pigmentų kiekis ir jų 

santykis rodo augalo fiziologinę būklę (Ronen, Galun, 

1984). Chlorofilas a – tai fotosintezės proceso rodiklis. 

Chlorofilas a sąlygoja tai, kad fotosintezės metu sugautos 

šviesos kvanto energiją paverčia sužadinto elektrono 

energija (Piccoto et al., 2011).   

Ištyrus Ramalina farinacea kerpių gniužulus paimtus 

iš sąlygiškai švarios vietovės – Pašušvio miestelio – 

nustatytas vidutinis jose esantis chlorofilo a kiekis lygus 

0,13 mg/g, tuo tarpu Kėdainių mieste ištyrus šios kerpės 

gniužulus chlorofilo a kiekis siekė tik 0,08 mg/g (2 pav.). 

Pagal gautus duomenis galima teigti, kad intensyvesnė 

fotosintezė vyksta sąlygiškai švarioje aplinkoje, kadangi 

joje aptikta daugiau pagrindinio fotosintezės pigmento nei 

urbanizuotoje aplinkoje. Nustatyta, kad chlorofilo a kiekis 

miesto ir priemiesčio tyrimo vietose statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė (p > 0,05).  

 

 
 

2 pav. Chlorofilo kiekis Ramalina farinacea kerpėje mieste ir 

priemiestyje esančiose tyrimo vietose. 
Fig. 2. Chlorophyll content in Ramalina farinacea in urban and 

suburban study sites. 

 

Didžiausias chlorofilo a kiekis priemiestyje aptiktas 

toje vietoje, kur transporto srautas siekia buvo mažesnis 

nei 20 mašinų per valandą, o mažiausias – esant daugiau 

nei 40 automobilių per valandą. Kėdainių mieste chlorofilo 

a kiekis tirtose kerpėse didžiausias buvo tose gatvėse, kur 

transporto srautas mažiau nei 200 automobilių per valandą. 
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Mažiausias chlorofilo a kiekis urbanizuotoje aplinkoje 

aptiktas tose gatvėse, kur transporto srautas intensyviausias 

(daugiau nei 400 automobilių per val.).  

Chlorofilo b kiekis kerpėje Ramalina farinacea, 

augusių sąlygiškai švarioje vietovėje – priemiestyje – 

nustatyta, kad vidutiniškai siekė 0,79 mg/g sausojo svorio 

(2 pav.). Kėdainių mieste ištyrus šios kerpės gniužulų 

pavyzdžius aptikta 0,47 mg/g chlorofilo b. Pagal gautus 

duomenis galima teigti, kad urbanizuotos užterštos 

aplinkos sąlygomis yra paveikiamas labiau chlorofilas b 

nei chlorofilas a, nes chlorofilo b kiekis buvo patikimai 

mažesnis kerpėse, augusiose mieste nei užmiestyje 

(p<0,05). Tačiau chlorofilo a koncentracijos nesiskyrė, 

todėl galima teigti, kad pagrindinio fotosintezės pigmento 

kiekis nebuvo patikimai mažesnis urbanizuotomis 

sąlygomis. 

Lyginant foninėse sąlygose paimtų kerpių bendrą 

chlorofilo kiekį su urbanizuotoje aplinkoje augusių kerpių 

chlorofilu galima teigti, kad priemiesčio zonoje tirtose R. 

farinacea kerpėse bendro chlorofilo kiekis buvo patikimai 

didesnis priemiesčio zonoje nei Kėdainių miesto aplinkoje. 

Atlikti tyrimai parodė, kad fotosintezės pigmentų kiekis R. 

farinacea kerpėje priklauso nuo tyrimo vietos. Kėdainių 

mieste chlorofilo a bei chlorofilo b kiekiai buvo mažesni 

nei Pašušvio miestelyje. Šį skirtumą nulėmė oro tarša 

kiekvienoje vietovėje, nes Kėdainių mieste oro užterštumas 

yra žymiai didesnis nei Pašušvio gyvenvietėje. Galima 

teigti, kad Pašušvio gyvenvietėje tirtoje kerpėje esant 

didesniam chlorofilų kiekiui, fotosintezės produktyvumas 

bus žymiai didesnis. Sumažėjus vieno chlorofilo kiekiui 

kerpėje, kinta chlorofilų santykis – taip įvertinami 

fotosintezės sistemos pažeidimai. Kerpės organizme 

sumažėjus chlorofilo a, tuo pačiu sumažėja ir bendras visų 

fotosintezės pigmentų kiekis. 

Azoto kaupimasis bei sumažėjusi chlorofilo a ir b 

koncentracija buvo nustatyta, tiriant transplantuotų kerpių 

Evernia prunastri gniužulus (Frati et al., 2006). Chlorofilo 

kiekio analizė urbanizuotomis sąlygomis parodė, kad 

tyrimo vietose, kurios buvo neužterštoje teritorijoje 

chlorofilo kiekis buvo didesnis nei užterštoje aplinkoje 

(Silberstain, Galun, 1988).  

Vietovėse, kuriose transporto srautai intensyviausi, yra 

labiau užterštos, ypač azoto junginiais. Azotiniai junginiai 

sukelia chlorofilo degradaciją, o susikaupęs azotas 

ląstelėse mažina fotosintezės aktyvumą (Piccoto et al., 

2011). Reikšmingas chlorofilo a vidurkių skirtumas 

Pašušvio miestelyje nustatytas kerpėse, kurios augo 

gatvėse, kuriose transporto srautas buvo neintensyvus bei 

labai intensyvus. Tokia pat tendencija pasižymi ir Kėdainių 

mieste tirtos gatvės. Taikant vienfaktorinę dispersinę 

analizę (ANOVA), nustatyta, kad transporto srautas buvo 

veiksnys, statistiškai patikimai mažino chlorofilo a kiekį 

kerpėja R. farinacea (p <0,05). Remiasntis gautais 

duomenimis galima teigti, kad didėjant transporto srautui, 

chlorofilo a kiekis tiriamosiose kerpėse mažėjo. 

Kerpes veikia kompleksas veiksnių, iš kurių yra 

pavojingiausi yra sieros ir azoto oksidai. Ištirpę vandenyje, 

ilgainiui jie virsta sieros ir azoto rūgštimis, kurios patekę į 

kerpės dumblio ląsteles, chlorofilą paverčia feofitinu. 

Todėl kerpės gniužule prasideda irimo procesas, nes 

sutrinka medžiagų apykaita. Chlorofilas a bei chlorofilo b 

degradacija vyksta susidarant feofitinui. Magnio jonas 

chlorofilo molekulėje pakeičiamas vandenilio atomais, 

pakinta molekulės spektrinės charakteristikos.  

Nustačius feofitino kiekį tiriamosiose vietovėse, 

galima teigti, kad neužterštoje teritorijoje feofitino kiekis 

yra mažesnis, negu užterštoje teritorijoje (3 pav.). Pašušvio 

miestelyje Ramalina farinacea kerpėje vidutiniškai aptikta 

37,32 % feofitino, o Kėdainių mieste šis rodiklis siekė 

67,81%. Nustatyta, kad feofitino kiekis tiriamosiose 

vietose skyrėsi patikimai (p<0,05). 

 

 
 

3 pav. Chlorofilo degradacija iki feofitino skirtingo užterštumo vietose. 
Fig. 3. Chlorophyll degradation to pheophytin under the different 

pollution levels. 

 

Mažiausia chlorofilo degradacija nustatyta kerpėse, 

augusiose tyrimo vietose, kur transporto srautas siekia 

daugiau nei 40 automobilių per valandą. Kėdainių mieste 

didžiausi kiekiai feofitino, kaip ir neužterštoje teritorijoje 

aptikti tose gatvėse, kuriose transporto srautas 

intensyviausias (84,19 %), o mažiausi – neintensyviausio 

transporto srauto gatvėse - 63,0 %. 

 

Išvados 

 

1. Ištyrus ląstelių plazminės membranos pralaidumą 

kerpėje Xanthoria parietina nustatyta, kad plazminė 

membrana yra labiau pažeista Kėdainių mieste nei 

Pašušvio miestelyje. Didžiausias plazminės membranos 

pažeidimas nustatytas Kėdainių miesto gatvėse, kur 

transporto srautas viršija 400 automobilių per valandą. 

Mažiausias kerpių plazminės membranos pažeidimas 

Pašušvio miestelyje nustatytas tose vietovėse, kur 

transporto srautas yra mažesnis nei 20 automobilių per 

valandą.  

2. Daugiausiai bendrojo chlorofilo kerpėje Ramalina 

farinacea neužterštoje aplinkoje aptikta tose vietose, kur 

transporto srautas yra mažiau nei 20 automašinų per 

valandą. Mažiausias kiekis bendrojo chlorofilo Kėdainių 

mieste aptiktas tose vietovėse, kur transporto srautas yra 

pats didžiausias.  

3. Neužterštoje teritorijoje chlorofilo degradacija buvo 

patikimai mažesnė (37,32 %) negu užterštoje miesto 

teritorijoje (67,81%).  
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Gintarė Sujetovienė 
 

Assessment of Kedainiai city air quality according to changes in lichen physiological parameters 
 

Summary 

 
The aim of this work is to evaluate and compare physiological changes in lichens Xanthoria parietina and Ramalina farinacea growing in urban and 

suburban areas. To evaluate air quality, the following analyses were conducted: cell membrane integrity, chlorophyll a and b, total chlorophyll amount 

and chlorophyll degradation to pheophytin. After testing permeability of cell membrane in lichens Xanthoria parietina it was found that cell membrane is 
damaged more in lichens growing in the city Kėdainiai than in the suburban area. Lichen cell membrane permeability to ions has been found to be 

correlated with traffic flow. Larger traffic flow results in higher air pollution, which consequently leads to the higher extent of damage in lichens. Higher 

amount of total chlorophyll and chlorophyll a was found in unpolluted environment. The average amount of chlorophyll a in unpolluted areas was 0.13 
mg/g, whereas in polluted areas it was 0.08 mg/g. The higher amount of photosynthesis pigment ensures more effective photosynthesis. The chlorophyl 

degradation was significantly higher under the urban environmental pollution (67.81%)  in comparison with background environment (37.32%). highest 

amount of phaeophytin was found in polluted environment was and the lowest was 18,01 %. It was found during the one-way analysis of variance 
(ANOVA) that traffic flow has statistically reliable effect on the elevated amount of pheophytin in epiphytic lichens and the decrease in the amount of 

chlorophyll, that is, the amount of pheophytin in lichens changes according to the traffic flow.  

Lichen, chlorophyll, air pollution, biomonitoring 
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