
ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

90 

Plungės miesto nutekamųjų vandenų įtaka Mažosios Sruojos vandens kokybei 

 

Vaiva Genutytė, Laima Česonienė 
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Nuotekų tvarkymui skiriama daug dėmesio. Pastaruoju metu upių vandens uţterštumas sumaţėjo. Tačiau išlieka išsklaidytos taršos problema, kai į 

upes patenka nevalytos nuotekos iš pramonės įmonių, ţemės ūkio, bei pavienių prie centralizuotų nuotekų sistemų neprijungtų taršos šaltinių. Į 

paviršinius vandens telkinius patekus kenksmingoms medţiagoms  atsiranda vandens eutrofikacijos problema, labiausiai paplitusių aplinkosaugos 

problemų.  
Tyrimo tikslas: Įvertinti Plungės miesto nuotekų valyklos poveikį Maţosios Sruojos vandens kokybei. Atlikus tyrimus nustatyta, kad nuotekos nuo 

bendrojo azoto valomos efektyviai. Nustatyta, kad Maţojoje Sruojoje ţemiau nuotekų išleistuvo azoto koncentracija ţenkliai padidėja. Vandens kokybė 

kito sezoniškai: vidutinė kokybės klasė- šaltuoju metų periodu, labai gera kokybės klasė- šiltuoju metų periodu, gera- šaltuoju metų periodu. Tyrimo 
metu nustatyta, kad azotas turi įtakos upelio vandens kokybei, nes gauta statistiškai stipri teigiama koreliacija, kuri parodo, kad kuo didesnis azoto kiekis 

valytose nuotekose, tuo azoto koncentracija didesnė ir upelio vandenyje. 

Koncentracija,  nuotekos,  valymo efektyvumas, nuotekų išleistuvas, vandens kokybė 

  
Įvadas  

 

Nuolat didėjanti ţmogaus veiklos įtaka aplinkai ir 

grieţtėjantys tarptautiniai apsaugos reikalavimai verčia 

tobulinti gamtos ir ţmogaus veiklos sąveikos valdymo 

mechanizmą (Sakalauskienė ir kt., 2002). Viena 

svarbiausių aplinkosauginių problemų Lietuvoje yra 

paviršinių vandenų kokybė. Miestų nuotekų valymo 

direktyvos paskirtis- apsaugoti paviršinius vandenis nuo 

išleidţiamų nuotekų ţalingo poveikio, o paviršinių 

vandenų kokybės apsauga buvo ir tebėra laikoma 

pagrindiniu Lietuvos vidaus vandenų apsaugos prioritetu 

(Vincevičienė ir kt., 2002,  Genienė ir kt., 2009).  Buitinių 

nuotekų surinkimo ir valymo klausimai šalyje yra plačiai 

ištirti, sukurta daug tipinių sprendimų (Maziliauskas ir kt., 

2010). Vienas iš svarbiausių upių vandens kokybės 

rodiklių yra biogeninių medţiagų kiekis (Bagdţiūnaitė- 

Litvinaitienė ir kt., 2004). Biogeninės medţiagos, daugelio 

tyrinėtojų duomenimis, daugiausia lemia upių vandens 

kokybės būklę (Bagdţiūnaitė-Litvinaitienė, 2005). 

Biogeninės medţiagos į upes patenka dviem  būdais: 

išsklaidytos taršos iš viso upės baseino ir kaip 

koncentruotos nuotekos iš įvairių taškinių taršos šaltinių. 

Daugelis mokslininkų  upių vandens taršą analizuoja  

susiedami su ţmogaus ūkine veikla upės baseine 

(Bagdţiūnaitė-Litvinaitienė ir kt., 2004). Neigiamą poveikį 

paviršinio vandens kokybei daro ţemės ūkis. Vieno iš 

pavojingiausių koncentruotos taršos šaltinių yra 

gyvulininkystės fermos. Fermose paprastai trūksta arba 

visai nėra nuotekų valymo įrenginių, todėl jos nevalytos 

patenka į aplinką ir uţteršia ją (Misevičienė, 2011).   

Maistingųjų medţiagų kiekis upių vandenyje 

vertinamas pagal bendrojo  azoto ir bendrojo fosforo 

koncentracijas. Siekiant geros vandens telkinių ekologinės 

būklės, būtina maţinti upių vandens uţterštumą šiomis 

medţiagomis (Misevičienė, 2012).  Paviršinių vandens 

telkinių tarša komunalinėmis nuotekomis- svarbus 

klausimas visose urbanizuotose šalyse. Paviršinio vandens 

kokybė gali būti prognozuojama ţinant teršalų kiekius, 

susidarančius įvairiuose taršos šaltiniuose baseine 

(Radzevičius, 2008). 

Apsaugoti vandens telkinius yra labai svarbu. 

Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys paviršinių nuotekų 

uţterštumą, yra BDS7, skendinčių medţiagų bei naftos 

produktų koncentracijos. Skendinčios medţiagos, 

formuodamos nuosėdas paviršiniuose telkiniuose, daro 

bene didţiausią įtaką vandens kokybei (Misevičienė, 

2011). 

Tyrimo objektas: Plungės miesto nuotekų valyklos 

efektyvumas ir Maţosios Sruojos vandens kokybė. 

Tyrimo tikslas: Įvertinti Plungės miesto nuotekų 

valyklos poveikį Maţosios Sruojos vandens kokybei. 

 

Tyrimų metodika  
 

Naujus nuotekų valymo įrenginius Plungės miesto 

nuotekų valykla pradėjo eksploatuoti 2008 m.  Išvalytos 

nuotekos išleidţiamos į Maţąją Sruoją, kuri įteka į Minijos 

upę. Nuotekų, bei paviršinio vandens mėginiai 

monitoringui imami 1 k/mėn. Mėginių ėmimo vieta 

parenkama ten, kur galima patogiai ir saugiai prieiti visais 

metų laikais: kur nuotekos visiškai susimaišiusios su 

paviršiniu vandeniu- 500 m. ţemiau išleistuvo,  ir 100 m. 

aukščiau išleistuvo, kur išvalytos Plungės miesto nuotekos 

neturi jokios įtakos upelio vandens kokybei (1 pav.). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  
1 pav.  Principinė nuotekų patekimo į upelį schema 

Fig. 1. The principle scheme how sewage gets into the river 

 

Tyrimo metu tirtas vandens kokybės rodiklis - bendras 

azotas (Nb). Tyrimai vyko Plungės miesto nuotekų 

valyklos laboratorijoje, analizuojant 2009-2012 m. 

duomenis. Bendrojo azoto koncentracija nuotekose buvo 

Maţoji Sruoja 

Vyksta 

nuotekų 

valymas 

Nuotekų išleistuvas 

Lovys, kuriuo teka 

išvalytos nuotekos Dirbami laukai Dirbami laukai 

500 m. ţemiau 

išleistuvo 

100 m. aukščiau 

išleistuvo 

 

Nuotekų valymo 

rezervuaras 
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tiriama prieš valymą ir po, upelio vandenyje- aukščiau ir 

ţemiau išleistuvo. 

Apskaičiuojant nuotekų valymo efektyvumą, buvo 

naudojama formulė (Dauknys, 2007): 

,                    (1) 

čia  Mo - medţiagos koncentracija nuotekose, tiekiamose  į 

anaerobinę kamerą,  mg/l; 

      M1 - liekamoji medţiagos koncentracija valytose 

nuotekose, mgN/l. 

  

Bendrojo azoto koncentracijos kitimas 2009 – 2012 

metais vertintas naudojant tiesinį trendą ir determinacijos 

koeficientą. 

Bendrojo azoto koncentracijos skirtumas aukščiau ir 

ţemiau išleistuvo  vertintas programa STATISTICA 10, 

naudojant stjudento kriterijų. Reikšmingumo lygmuo – 

skirtumas reikšmingas, kai p<0,05.  

 Ryšys  tarp bendrojo azoto koncentracijos Moţosios 

Sruojos vandenyje ţemiau išleistuvo  ir išleidţiamų į upelį 

nuotekų  vertintas apskaičiuojami koreliacijos koeficientus 

programa STATISTICA 10. 

 Vandens kokybė vertinta, naudojant dokumentą  

„Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika“: 

labai gera- < 2,00 Nb mg/l., gera- 2,00 -3,00 Nb mg/l., 

vidutinė- 3,01- 6,00 Nb mg/l., bloga- 6,01- 12,00 Nb mg/l., 

labai bloga- > 12,00 Nb mg/l. 

   

Rezultatai ir aptarimas  

 

Apskaičiavus nuotekų valymo efektyvumą,  rezultatai 

parodė, kad nuotekos nuo bendro azoto, biologinio valymo 

metu išvalomos efektyviai ir svyruoja 56% - 98% ribose. 

(2 pav.) 

 

2 pav. Nuotekų valymo efektyvumas, % nuo bendro azoto 

Fig. 2. The effectiveness of sewage purification, % of nitrogen 

Azoto šalinimas iš nuotekų yra viena iš svarbiausių 

priemonių sumaţinti eutrofikaciją (masinį dumblių 

vystymąsi) vandens telkiniuose. Nukanalizuoti nuotekų 

kiekiai visais metais yra panašūs. Atlikus tyrimus gauta, 

kad bendro azoto koncentracijos po valymo kito netolygiai, 

svyravo 1,2 mg/l - 17 mg/l. (3 pav.) 

 

3 pav. Bendrojo azoto koncentracijos dinamika 2009 – 2012 m. Plungės 

miesto nuotekose po valymo  

Fig. 3. The changes in the concentration of common nitrogen in 2009- 
2012 in Plunge sewage after purification 

Bendrojo azoto koncentracija Maţojoje Sruojoje  100 

m. auksčiau išleistuvo ir 500 m ţemiau išleistuvo 2009 – 

2012 m. pateikta 4 paveiksle. 

 

4 pav. Bendro azoto koncentracijų kitimas Maţojoje Sruojoje  

Fig. 4. The changes in the concentration of common nitrogen in the 
river Mazoji Sruoja 

Kaip rodo  4 pav. pateikti duomenys, įvertinus  

benrojo azoto koncentracijos dinamiką  2009 – 2012 

metais pastebima tik menka maţėjimo tendencija 

(statistiškai nepatikima, maţas determinacijos 

koeficientas), tiek aukščiau, tiek  ţemiau nuotekų 

išleistuvo. Bendro azoto koncentracijos aukščiau išleistuvo 

kito 0,15 mg/l- 4,7 mg/l, ţemiau išleistuvo kito 0,54 mg/l- 

6,4 mg/l.  Pagrindiniai veiksniai, lemiantys azoto junginių 

patekimą į upelio vandenį gali būti tręšimo intensyvumas, 

išplovimas iš dirvoţemio, dirvoţemio sudėtis, bei kritulių 

kiekis.  Tačiau matosi, kad Maţojoje Sruojoje, bendro 

azoto koncentracijos kito sezoniškai. 

Norint įvertinti bendrojo azoto koncentracijos skirtumą 

aukščiau ir ţemiau išleistuvo nagrinėjama kiekvienais 

metais atskirai, 2009-2012 metais bendrojo azoto 

koncentracija ţemiau išleistuvo buvo didesnė, nei auksčiau 

išleistuvo (statistiškai reikšmingas skirtumas,  p < 0,05).  

Vertinant vandens kokybę pagal upių ekologinės 

būklės klasės elementų rodiklius (pagal  bendrojo azoto 

koncentraciją), 2009 m. aukščiau ir ţemiau išleistuvo 

vandens kokybė kito nuo labai geros iki vidutinės  (5 pav.). 

2010 m. vandens kokybė taip pat vertinama kaip labai 

gera- vidutinė, tačiau  rugsėjo mėnesį atlikus tyrimus 
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gauta, kad upelio vandens kokybė yra bloga. 2011 m. ir 

2012 m. upelio vandens kokybė, vertinama labai gera- 

vidutinė.  

Upelio vandens kokybė kinta priklausomai nuo 

sezoniškumo, nes pastebima tendencija vandens kokybei 

kisti: vidutinė kokybės klasė - šaltuoju metų periodu 

(sausio - balandţio mėn.), labai gera kokybės  klasė- 

šiltuoju metų periodu (geguţės - rugsėjo mėn.), gera- 

šaltuoju metų periodu  (spalio - gruodţio mėn.). 

 

 

  

 
 

 
5 pav. 2009- 2012 m. bendro azoto kitimas Maţosios Sruojos vandenyje aukščiau ir ţemiau išleistuvo 1-12 mėnesiais 

Fig. 5.  The changes of common nitrogen in the river Mazoji Sruoja before and after sewage release equipment from january to december in 2009- 2012 

 

Didelę įtaką vandens kokybei gali turėti šalia nuotekų 

valyklos esantis kiaulininkystės kompleksas. 

Gyvulininkystės objektai priskiriami prie potencialių 

taršos šaltinių, kuriuose privaloma vertinti ţmogaus 

veiklos įtaką gamtinei aplinkai- natūraliems arba 

antropogeniniams gyvosios, bei negyvosios gamtos 

elementams ir jų funkcinėms sistemoms. Norint nustatyti 

ryšį tarp bendrojo azoto koncentracijos Moţosios Sruojos 

vandenyje ţemiau išleistuvo  ir išleidţiamų į upelį nuotekų 

apskaičiuojami koreliacijos koeficientai,  rezultatai pateikti 

1 lentelėje.   
 

1 lentelė. Bendrojo azoto koncentracijos Moţosios Sruojos 
vandenyje ţemiau išleistuvo  ir nuotekų išleidţiamų į upelį koreliacinė 

matrica 

Table 1. The correlation matrix of the concentration of common 
nitrogen after sewage release equipment and the sewage puored into the 

river 

 

Nb mg/l 

Maţosios 

Sruojos 

vandenyje 

Nb mg/l 

Nuotekose po valymo 

2009 2010 2011 2012 

500 m. 

ţemiau 

išleistuvo 

r = 0,60 

p< 0,05 

r = 0,75 

p< 0,05 

r = 0,54 

p<0,05 

r = 0,83 

p< 0,05 

Pastaba: Statistiškai reikšminga koreliacija kai p< 0,05 

Gauta statistiškai reikšminga stipri koreliacija visais  

tyrimų metais. Duomenys rodo, kad  kuo didesnis bendro 

azoto kiekis valytose nuotekose, tuo didesnė bendrojo 

azoto koncentracija nustatoma ir upelio vandenyje ţemiau 

išleistuvo, todėl galima daryti prielaidą, kad  nors ir 

efektyviai išvalytos nuotekos, tačiau nuotekose likęs 

bendrojo azoto kiekis turi įtakos upelyje esančio bendrojo 

azoto koncentracijai.  

Išvados  

 

1. Plungės miesto nuotekos valomos efektyviai,  

bendrojo azoto koncentracijos sumaţinimo efektyvumas   

56% - 98%. Išleidţiamose nuotekose bendro azoto 

koncentracijos po valymo kito ribose 1,2 mg/ - 17 mg/l.  

2. Bendrojo azoto koncentracija Maţojoje Sruojoje  

2009– 2012 m. kito nereikšmingai tiek 100 m auksčiau 

išleistuvo (R=0,004 ), tiek  ir 500 m ţemiau išleistuvo 

(R=0,026 ).  

3. Nustatyta, kad Maţojoje Sruojoje  bendojo azoto 

koncentracija ţemiau išleistuvo buvo didesnė, nei auksčiau 

išleistuvo (p < 0,05). 

4. Maţosios Sruojos vandens kokybė skirtinga sezonų 

metu. Vidutinė kokybės klasė -  šaltuoju metų periodu 

(sausio- balandţio mėn.), labai gera kokybės  klasė- 
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šiltuoju metų periodu (geguţės- rugsėjo mėn.), gera- 

šaltuoju metų periodu  (spalio- gruodţio mėn.). 

5. Nors ir efektyviai išvalytos nuotekos turi įtakos  

Maţosios Sruojos vandens kokybei. Gauta statistiškai 

reikšminga stipri teigiama koreliacija visais  tyrimų metais 

rodo, kad  kuo didesnis bendro azoto kiekis išvalytose 

nuotekose, tuo didesnė bendrojo azoto koncentracija 

upelio vandenyje ţemiau išleistuvo.  
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Vaiva  Genutytė , Laima Česonienė 
 

The influence of Plunge sewage on the quality of water in the river Mazoji Sruoja 
 

Summary  

 
Much attention is given to sewage purification improvement. Lately the contamination of rivers has decreased. But the problem of scattered 

contamination still exists, when not purified sewage flows to the rivers from factories, agricultural farms and other objects which do not belong to the 

centralized purification system. The greatest environmental problem is when harmful substances get into upper layers of water reservoirs. 

The purpose of this research is to evaluate the effect of Plunge sewage purification factory on the river Mazoji Sruoja. The research shows the 
common nitrogen is eliminated effectively. It was established that concentration of nitrogen greatly increases in the area of sewage release into the river 

Mazoji Sruoja. The quality of water depends on seasons: average quality was found in the cold season, very good- in the warm, good- in the cold season. 

The research shows that nitrogen influences the quality of water in the river, as statistically strong positive correlation was observed. It shows that the 
greater quantity of nitrogen is left in purified sewage, the greater concentration of nitrogen is found in the water. 

Concentration, sewage, effectiveness of purification, sewage release, quality of water 
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