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Straipsnyje analizuojami duomenys apie gruntinio vandens organinių medžiagų kaitą gręžiniuose, įrengtuose kiaulininkystės įmonės srutomis 

laistomuose lengvuose dirvožemiuose. Buvo siekiama nustatyti kiaulininkystės įmonės srutomis laistomų laukų poveikį organinių medžiagų migracijai 
gruntiniame vandenyje. Darbas buvo atliekamas natūriniais tyrimais, vandens mėginiai tiriami pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus unifikuotus 
vandenų kokybės tyrimo metodus. 

Tyrimais nustatyta, kad vandens lygių svyravimą gręžiniuose veikė meteorologinės sąlygos bei gruntinio vandens slūgsojimo gylis. Esant didesnei 
oro temperatūrai bei iškritus mažesniam kritulių kiekiui, gręžiniuose pažemėdavo gruntinio vandens lygis. 2 ir 3 gręžiniuose gruntinio vandens lygio svy-
ravimai buvo didesni, nes juose šio vandens lygis yra arčiau žemės paviršiaus.  

Vandens lygių svyravimas veikė organinių medžiagų koncentracijas: kuo vandens lygis gręžiniuose pakildavo arčiau žemės paviršiaus, tuo ChDSMn 
ir ChDSCr buvo didesnės.  

Didesniam sunkiai oksiduojamų organinių medžiagų kiekiui 1 ir 4 gręžinių gruntiniame vandenyje turėjo gruntinio vandens tekėjimo kryptis, ka-
dangi šių gręžinių įrengimo vietose šis vanduo slūgso giliau negu 2 ir 3 gręžiniuose. 

Tyrimai parodė, kad srutomis laistomų plotų įtaka gruntinio vandens kokybei buvo nežymi, nes vyraujanti grupinė vandens sudėtis liko tokia pat, 
kaip ir gamtoje natūraliai besiformuojančio vandens. 

Kiaulininkystės įmonė, gruntinis vanduo, organinės medžiagos.  

 
Įvadas 

 
Požeminis vanduo yra pagrindinis geriamojo vandens 

šaltinis Lietuvoje, todėl jo apsauga svarbi. Požeminį vandenį 
dažniausiai neigiamai veikia miestai, gyvenvietės, ūkinės 
veiklos centrai (Klimas ir kt., 2003). Kai vandens cheminė 
sudėtis kinta dėl gamtinių, nepriklausomų nuo žmogaus 
veiklos priežasčių, tai vandens kokybė dažniausiai atitinka 
reikalavimus, keliamus geriamajam vandeniui. Tyrimais nu-
statyta, kad labai nežymiai yra padidėjusi permanganatinė 
oksidacija, tačiau šis reiškinys būdingas visai šalies teritori-
jai (permanganatinės oksidacijos maksimali reikšmė – 
22,24, minimali – 0,16, vidutinė – 5,01 mg l-1 O2) (Domaše-
vičius ir kt., 1996). 

Požeminio vandens kokybė pablogėja dėl ūkininkavi-
mo. Vandens savybėms kenkia įrengti sąvartynai, kanali-
zacijos vandens rezervuarai, pesticidų skleidimo įrangos 
plovimo aikštelės ir kita. Taršos šaltiniais laikomos didelės 
ir mažos gyvulininkystės įmonės, kuriose susikaupia daug 
mėšlo (Tumas, 2003). Realiausi potencialūs požeminių 
vandens telkinių teršėjai – pasklidieji taršos šaltiniai. Kiau-
lininkystė Lietuvoje visada buvo labai svarbi gyvulininkys-
tės šaka. Pagal kaimo ir žemės ūkio plėtros strategiją, mė-
sinė (bekoninė) kiaulininkystė išliks prioritetinė. Tikėtina, 
kad iki 2015 m. bus pagaminama iki 230 tūkst. t. kiaulie-
nos (Vasiliauskienė ir kt..., 2005).  

Kiaulių augintojų asociacijos nariai suplanavę iki 2015 m. 
kiaulių skaičių padidinti iki 2,5 mln., tačiau, kaip žinoma, kiau-
lininkystė yra ypatingai tarši gamybos šaka. Vienoje vietoje 
sutelkus didelį gyvulių kiekį, labai padidėja aplinkos tarša. 

Gyvulininkystės kompleksų srutų utilizavimo poveikis 
gruntinio vandens cheminei sudėčiai buvo tirtas Geologijos 
institute. 1977–1980 m. atlikus tyrimus nustatyta, kad komp-
leksuose, įrengus laistymo laukus, kuriuose augintos dau-
giametės žolės, gruntinis vanduo užterštas nebuvo, nors lais-
tymo dozės buvo didelės – 300 m3 ha-1. Tanki žolių šaknų 

sistema su kiekvienu palaistymu kaupė dispersinę atskiestų 
srutų medžiagą, todėl susiformavo didelės sorbcinės galios 
biologinė plėvelė, sumažinusi srutų infiltraciją į gilesnius 
sluoksnius. Jos poveikis ypač išryškėjo ten, kur dirvožemį 
sudarė moreninis priemolis (Diliūnas ir kt., 1996).  

Ganyklose išlaistant galvijų srutas 230 m3 ha-1 norma 
nustatyta, kad teršalų koncentracijos gruntiniame vandeny-
je visuose gyliuose buvo mažesnės 95 proc. negu jų buvo 
nustatyta srutose. Mechaninis sulaikymas dirvožemyje bu-
vo pagrindinis veiksnys, sumažinęs mikroorganizmų ir 
ChDS kiekį (Lopez Periago et al., 2002). 

Kasmet išlaistant skystąjį kiaulių mėšlą kukurūzų lau-
ke priemolio dirvožemyje, nustatyta, kad ilgalaikis laisty-
mas didelėmis skystojo mėšlo normomis (iki 120 m3 ha-1) 
padidina anglies, azoto ir fosforo koncentracijas dirvože-
mio profilyje (Hountin et al., 1997). 

Tyrimais nustatyta, kad kiaulių srutų normų taikymas, 
didesnių negu sunaudoja augalai, sukelia nitratų akumulia-
ciją paviršiniame dirvožemio sluoksnyje, ypatingai šiltuoju 
laikotarpiu, kai NO3 – N dirvožemio vandenyje rasta net 
300 mg l-1. Netgi molio dirvožemiuose lietingu laikotarpiu 
nitratai buvo nuplauti gilyn mažiausiai 4 m (Mantovani et 
al., 2006). 

Palyginamaisiais tyrimais nustatyta, kad išlaistymas 
kiaulių srutų iki 150 m3 ha-1 ir mineralinių trąšų naudoji-
mas javų laukuose nitratinio azoto kiekį dirvožemio van-
denyje 0,9 – 1,2 m gylyje labiau padidino tręšiant minera-
linėmis trąšomis, t. y. iki 44,7, o srutomis – nuo 19,9 iki 
28,0 mg l-1 (Dauden et al., 2003). 

Gausiai tręšiamų laukų gruntiniame vandenyje stingant 
deguonies, padidėja organinių medžiagų koncentracijos. Ne-
toli mėšlu tręšiamų laukų esančiuose šuliniuose gali susida-
ryti nuodingi cheminiai junginiai, kurie, patekę į žmogaus 
organizmą, kaupiasi ir kelia pavojų sveikatai. Lietuvos Res-
publikos valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarny-
bos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, net 
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per 50 proc. tirtų šachtinių šulinių nustatytas per didelis už-
terštumas mikroorganizmais, o vidutiniškai 30 proc. visų šu-
linių ir net iki 90 proc. šulinių, esančių miestuose ir gyven-
vietėse, yra užteršti nitratais (Šulinių…, 2010). Kai kuriuose 
šuliniuose nitratų kiekis – net 886 mg l-1 (Ašmenskas, 1997). 

Aplinkos apsaugos agentūros naujausiais duomenimis, 
nitratų koncentracija gruntiniame vandenyje tiesiogiai pri-
klauso nuo antropogeninės apkrovos intensyvumo. Vidutinė 
nitratų koncentracija 2009 m. urbanizuotoje aplinkoje buvo 
21 mg l-1, dirbamosiose žemėse – 9,8 mg l-1, pievose ir ga-
nyklose 1,3 mg l-1, o natūralaus gamtinio fono – 0,7 mg l-1. 
Nitratų koncentracijos, viršijančios didžiausią leistinąją (50 
mg l-1), fiksuotos tik 1 stebėjimo vietoje iš 81 ir dar 3 buvo 
arti šios ribos (>38 mg l-1) (Aplinkos būklė…, 2009).  

Be mineralinių medžiagų, gamtiniame vandenyje yra 
įvairių organinių medžiagų, kurios susidaro pačiame van-
denyje dėl vandens organizmų gyvybinės veiklos ir irimo 
produktų, taip pat suplaunamos nuo baseino paviršiaus ar 
patenka su nuotekomis bei krituliais (Unifikuoti..., 1994). 

Gruntiniai vandenys ir jų cheminės savybės glaudžiai 
susijusios su dirvožemio ir augalijos danga ir yra svarbus 
aplinkos fizinių-geografinių sąlygų indikatorius. Gruntinių 
vandenų cheminė sudėtis pasižymi dideliu įvairumu ir yra 
sąlygojama daugelio nuolat besikeičiančių veiksnių. Ji pri-
klauso nuo rajono fizinių-geografinių sąlygų, pagrindinė iš 
jų yra klimatas, nes jis lemia ne tik hidrocheminio proceso 
kryptį, bet ir dirvodaros bei dūlėjimo procesų, taip pat au-
galijos pobūdį, mikroorganizmų veiklos intensyvumą ir t. t. 
(Ignatavičius, 1960). 

Gruntinio vandens kokybė labiausiai priklauso nuo 
nuogulų, kuriose jis yra susikaupęs, litologijos ir antropoge-
ninės apkrovos. Smėlingų, molingų, natūraliai organinės 
medžiagos gausių ir gipsingų nuogulų gruntinis vanduo ski-
riasi savo hidrochemine sudėtimi. Smėlingose nuogulose or-
ganinės medžiagos permanganato ir bichromato skaičiaus 
vidutinės reikšmės (1,75 ir 5,04 mg l-1 O2) yra mažesnės nei 
molingų nuogulų (1,98–6,65 mg l-1 O2) ar natūraliai organi-
nės medžiagos gausių nuogulų (11,05–31,44 mg l-1 O2) ir la-
bai panašios į gipsingų nuogulų reikšmes (1,12–5,09 mg l-1 
O2) (Arustienė ir kt., 2003; Pocienė et al., 2005). 

Geriamojo vandens gavybai naudojami gilūs vandens 
telkinių horizontai apsaugoti geriau, tačiau gruntinis vanduo, 
susikaupęs vandeningose uolienose virš pirmo vandeniui ne-
laidaus uolienų sluoksnio, menkai apsaugotas nuo antropo-
geninio poveikio. Kadangi šis vanduo daugiausia susidaro iš 
įsigeriančių atmosferos ir paviršinių vandenų, tai svarbiau-
sias gruntinio vandens cheminės ir mikrobiologinės sudėties 
formavimosi veiksnys yra paviršinio vandens sudėtis. Ne-
maža organinės medžiagos dalis oksiduojasi infiltracijos 
procese – vidutinės permanganatinės oksidacijos ir bichro-
matinės oksidacijos reikšmės gruntiniame vandenyje du ir 
daugiau kartų mažesnės nei paviršiniame vandenyje. Per-
manganatinės oksidacijos vidutinės reikšmės gruntiniame 
vandenyje kinta nežymiai, o bichromatinės oksidacijos ma-
žėja tolstant nuo infiltracinio baseino. Paviršiniam vandeniui 
filtruojantis į gruntą, vyksta neintensyvi tolesnė patvaresnių 
organinių medžiagų oksidacija (Diliūnas ir kt., 2003).  

Natūralūs aplinkos kaitos ciklai apima didelį laiko tarpą 
– dešimtis tūkstančių metų. Daugelis aplinkos pokyčių, to-
kių kaip gamtinių resursų eikvojimas, gyvenviečių plėtrai ir 
ūkinei veiklai paimami vis didesni retų natūralios gamtos li-
kučių plotai, nykstančios gyvūnų ir augalų rūšys, besikei-

čiantis klimatas bei užteršti vandenys – įvyko per pastaruo-
sius kelis šimtmečius, todėl galima tai priskirti žmogaus 
veiklai. Pastaruoju metu dėl suintensyvėjusių antropogeninių 
veiksnių bei jų poveikiui aplinkai atsirado būtinybė stebėti 
aplinkos būklės kaitą nuolat (Balevičius ir kt., 2007).  

Įsigaliojus aplinkos stebėseną reglamentuojantiems tei-
sės aktams, kompleksų teritorijose ir srutų išlaistymo lau-
kuose privalomas požeminio vandens kokybės stebėjimas. 
Pagal Lietuvos aplinkos monitoringo įstatymą (Lietuvos..., 
1999), ūkio subjektai, savo veikloje sukuriantys gamtinei ap-
linkai pavojingas medžiagas, privalo vykdyti gamtinės ap-
linkos būklės stebėseną.  

Kiaulininkystės įmonė priskirtina tai ūkio subjektų 
grupei, kurie didina technogeninę aplinkos apkrovą, bet 
nekelia tiesioginės grėsmės aplinkos objektams. Darbo 
tikslas – nustatyti kiaulininkystės įmonės srutomis laisto-
mų laukų poveikį organinių medžiagų migracijai grunti-
niame vandenyje. Siekiant šio tikslo, buvo tiriama laistomų 
srutomis laukų dirvožemio sudėtis, stebimos meteorologi-
nės sąlygos, matuojamas gruntinio vandens lygis gręži-
niuose bei nustatoma gruntinio vandens cheminė sudėtis. 

 
Tyrimų vieta ir metodika 

 
Tyrimai atlikti kiaulininkystės įmonėje, įsikūrusioje 

pietrytinėje Klaipėdos rajono dalyje. Gamybinės veiklos 
gamybinė teritorija – 23,96 ha (10,0 ha plotas užstatytas 
gamybiniais pastatais, 12,96 ha plote įrengti srutų kauptu-
vai). Šią kompaktišką teritoriją galima suskirstyti į 3 dalis: 
šiaurinę, centrinę ir pietrytinę. Pietrytinėje dalyje yra ad-
ministracinis pastatas, tvartai ir kt. pastatai, centrinėje teri-
torijos dalyje – skystojo mėšlo kauptuvai (srutų rezervua-
rai), šiaurinėje (130 ha) – laistymo laukai, kuriuose 1984 
m. įrengta ir funkcionuoja lietinimo sistema. Iš srutų kau-
pimo rezervuaro siurbliu srutos tiekiamos požeminiais 
vamzdynais į laistymo laukus ir išlaistomos lietinimo apa-
ratais DD-30. Šie aparatai yra jungiami prie požeminio 
vamzdyno tinklo hidrantų. Lietinimo aparato vandens debi-
tas – 30 l s-1. Laistomuose plotuose auga daugiametės žo-
lės. Įmonės teritorijos struktūra pateikta 1 paveiksle. 

Pagal vietinį hidrografinį tinklą, gruntinis vandeningas 
horizontas apima gana didelį plotą, esantį Minijos ir jos in-
takų Agluonos bei Rokupio tarpslėnyje. Įmonės gamybinė 
teritorija ir laistymo laukai užima centrinę ir pietrytinę šio 
ploto dalį, todėl aptariamoje teritorijoje gruntinis vanduo, 
susidarantis infiltruojantis kritulių ir laukuose išlaistomam 
užterštam vandeniui, nuteka į pietryčius, pietus ir pietvaka-
rius. Rytuose prasifiltravęs vanduo patenka į Agluoną ir jos 
intakus, o iš vakarinės laistymo laukų dalies juda vakarų ir 
šiaurės vakarų kryptimis į Rokupį ir jo intakus (1 pav.).  

Gruntinio vandens kokybei nustatyti įrengti 4 gręžiniai 
moreniniuose priemoliuose, priesmėliuose ir smėliuose. 1 
gręžinyje (4 m gylio) galima stebėti gruntinį vandenį vaka-
rinėje, 2 gręžinyje (4,5 m gylio) – centrinėje laistymo lau-
kų dalyje, o 3 gręžinyje (6 m gylio) – gauti informaciją 
apie gruntinį vandenį rytiniame laistymo laukų pakraštyje. 
Panašią funkciją atlieka ir 4 gręžinys (6 m gylio), tik jis 
teikia informaciją apie vandens, ištekančio iš laistymo lau-
kų ir judančio po srutų rezervuarais, hidrocheminę būklę.  

Tiriamojo objekto gruntinis vanduo slūgso ledyno 
tirpsmo vandenų suklostytose priemolio, priesmėlio ir smė-
lio nuogulose. Jų storis kinta nuo 0,8 (2 gręžinyje) iki dau-
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giau kaip 6 (4 gręžinyje) m. Gruntinio vandens slūgsojimo 
gylis arčiausiai žemės paviršiaus nustatytas 2 gręžinyje – 
1,09 m, šiek tiek giliau, iki 1,28 m nustatyta, 3 gręžinyje. 
Gerokai giliau gruntinis vanduo yra 1 ir 4 gręžiniuose, – 
atitinkamai 1,67 ir 1,77 m. gylio. 

Įmonėje auginant 1600 vnt. paršavedžių ir 7900 vnt. pe-
nimų kiaulių, vidutiniškai per metus susidaro 1500 m3 tiršto-
sios mėšlo frakcijos ir 29500 m3 srutų. Be to, iš netoliese 

esančios gyvenvietės vidutiniškai per metus patenka 
30500 m3 menkos tręšiamosios vertės buitinių nuotekų. Vi-
dutinė azoto koncentracija srutose – 0,87 kg t-1, fosforo – 
0,05 kg t-1, todėl reikia augalijos, kuri auginama laukuose.  

Srutos, praskiestos gyvenvietės buitinėmis nuotekomis, 
buvo išlaistomos 130 ha plote du kartus per metus – rudenį 
ir pavasarį. Vienkartinė skleidimo apkrova – 230 m3 ha-1. 

 

 
1 pav. Tyrimų objekto schema: 1 – 4 gruntinio vandens stebėjimo gręžiniai ir jų dirvožemių profiliai; 5 – srutomis laistomi laukai; 6 – srutų rezervuarai; 

7 – tvartai; 8 – augalinis dirvožemio sluoksnis; 9 – priesmėlis; 10 – priemolis; 11 – smėlis; 12 – durpės; 13 – gruntinio vandens tekėjimo kryptis; 14 – 
gruntinio vandens slūgsojimo lygis 

Fig. 1. The scheme of the investigation object: 1 – 4 – the boreholes for groundwater monitoring and their ground profiles; 5 – the plots waterred with 
slurry; 6 – slurry reservoires ; 7 – piggeries; 8 – humus soil layer; 9 – sandy loam; 10 – loam; 11 – sand; 12 – peat; 13 - direction of the groundwater 

flow; 14 – groundwater horizon 
 

Gruntinio vandens mėginiai imti iš stebimų gręžinių 2 
kartus per metus: pavasarį, prieš tręšimo pradžią, ir rudenį, 
tręšimo laikotarpio pabaigoje, paskutinį kartą išlaisčius 
srutas. Vandens lygis matuotas rulete 0,1 m tikslumu prieš 
išsiurbiant iš gręžinių vandenį. Vandens mėginiuose nusta-
tomi šie rodikliai: ChDSCr ir ChDSMn.  

Vandens mėginių cheminė analizės buvo atliekamos 
Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens tyrimų instituto 
Cheminėje analitinėje laboratorijoje taikant unifikuotus 
metodus (Unifikuoti nuotekų…, 1994). 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Klaipėdos meteorologijos stoties duomenimis, dau-
giametė kritulių norma – 708 mm, vidutinė daugiametė oro 
temperatūra – 7,0 oC; vegetacijos laikotarpio – atitinkamai 
451 mm ir 12,2 oC; šaltuoju laikotarpiu – atitinkamai 257 
mm ir – 0,26 oC (Lietuvos klimato žinynas…, 1991; Lietu-
vos klimato žinynas…, 1992) (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Tiriamojo laikotarpio meteorologinės sąlygos 

Table 1. Meteorological conditions during the period of investigation 
 

Rodikliai/Indices 2001 2002 2003 2004 2005 
Krituliai mm / Precipitation mm 855 647 729 661 756 
% nuo daugiametės normos / % of the average perennial rate 120 91 103 93 107 
Vidutinė oro temperatūra oC / Average air temperature oC 8,0 8,6 7,7 7,8 7,9 
Nuokrypis nuo daugiametės normos oC / Deviation from the average perennial rate oC +1 +1,6 +0,7 +0,8 +0,9 

 
Metinis kritulių kiekis per tiriamąjį laikotarpį kito nuo 

661 mm 2004 m. (ir buvo mažesnis už daugiametį vidurkį 
7 proc.) iki 855 mm 2001 m. (ir buvo didesnis už daugia-
metį vidurkį 20 proc.); vidutinė oro temperatūra didžiausia 
siekė 8,6 oC 2002 ir buvo 1,6 oC didesnė už daugiametę.  

Pagal iškritusį kritulių kiekį per metus, sausiausi buvo 
2002 m. (647 mm) ir 2004 m. (661 mm), iki daugiametės 
normos trūko atitinkamai 9 ir 7 proc. kritulių. 

Atlikus koreliacinę analizę nustatyta, kad vandens ly-
gių svyravimą gręžiniuose veikė oro temperatūra ir kritu-
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liai: kuo temperatūra aukštesnė ir kritulių mažiau, tuo že-
miau nukrisdavo vandens lygis gręžiniuose.  

z = 1,840110 – 0,001718x1 + 0,014300x2,  (1) 

čia  z – gruntinio vandens lygis gręžiniuose m; 
x1 – krituliai mm; 
x2 – vidutinė oro temperatūra. 
n = 34, r = 0,58, Fteor. = 3,3 <Fapsk. = 8,18. 

 
Literatūroje nurodoma, kad gruntinio vandens lygio 

svyravimai labai priklauso nuo gruntinio vandens slūgso-
jimo gylio. Jei gruntinis vanduo slūgso arti žemės pavir-
šiaus, tai jo svyravimui didesnę reikšmę turi oro temperatū-
ra nei krituliai (Chen et al., 2004). Gruntinio vandens lygio 
svyravimas ypač išryškėja, kur vanduo slūgso palyginti 

negiliai. Didėjant gruntinio vandens slūgsojimo gyliui, šis 
skirtumas mažėja (Giedraitienė, 2004). 

Jei gruntinis vanduo slūgso labai giliai (iki 10 m gy-
lio), tai meteorologinių sąlygų poveikis lygių svyravimams 
vėluoja atsilikdamas net iki metų ir vyksta pagal nepriklau-
somo režimo dėsnius (Baužienė, 2003; Giedraitienė, 1996). 

Kadangi tiriamame objekte gruntinio vandens lygis ar-
čiausiai žemės paviršiaus yra 2 ir 3 gręžiniuose, tai, spren-
džiant iš variacijos koeficientų, juose labiausiai svyravo van-
dens lygiai, kadangi kritulių infiltracija gruntinį vandenį grei-
čiau pasiekia ir pakelia jo lygį. Šiam svyravimui įtakos taip 
pat turėjo dirvožemių sudėtis: kadangi 3 gręžinio dirvožemio 
profilį sudarė smėlis, tai jame svyravimai lyginant su 2 gręži-
niu buvo didesni – variacijos koeficientas 23 proc. (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Gruntinio vandens lygių statistiniai duomenys 

Table 2. Statistic data of groudwater levels 
 

Statistika/Statistics 
1 gręžinys 
Borehole 1 

2 gręžinys 
Borehole 2 

3 gręžinys 
Borehole 3 

4 gręžinys 
Borehole 4 

Narių skaičius / Number of members 9 9 10 6 
Vidurkis m / Average m 1,3 1,2 1,3 1,5 
Standartinis nuokrypis m / Standard deviation m 0,26 0,25 0,30 0,32 
Pasikliautinis intervalas m / Confidence interval m 0,17 0,16 0,19 0,24 
Minimumas m / Minimum m 0,9 0,8 0,8 0,9 
Maksimumas m / Maximum m 1,6 1,5 1,6 1,8 
Variacijos koeficientas % / Coefficient of variation % 20 21 23 21 

 
2 gręžinio priesmėlio dirvožemis sunkiau praleido kri-

tulių vandens filtravimąsi iki vandeningojo sluoksnio, todėl 
variacijos koeficientas nustatytas mažesnis – 21 proc. Gi-
liai slūgsančio gruntinio vandens lygio kitimas (1 ir 4 grę-
žiniuose) buvo mažesnis, nes prasifiltruoti kritulių vande-

niui iki vandeningojo sluoksnio reikia daugiau laiko, todėl 
variacijos koeficientai nustatyti atitinkamai 20 ir 21 proc.  

Tarpusavio ryšio tarp vandens lygio svyravimų ir or-
ganinių medžiagų koncentracijų stiprumui įvertinti buvo 
atlikta koreliacinė analizė (3 lentelė). 

 
3 lentelė. Organinių medžiagų koncentracijų gręžinių vandenyje priklausomybė nuo vandens lygio gręžiniuose 

Table 3. The dependence of organic matter concentrations in the boreholes water on the water level in the boreholes 
 

Gręžinio Nr. 
Borehole No 

Lygtis 
Equation 

r 
Narių skaičius 

Number of members 

Stjudento kriterijus 
Stiudent’s criterion 

tteor95%/ttheor95% tapsk./tactual 
ChDSMn/COD 

1 y = -66,41x + 105,51 0,60 9 2,4 2,44 
2 y = -18,47x + 32,46 0,96 9 2,4 36,18 
3 y = -24,57x + 38,38 0,60 10 2,3 2,65 
4 y = -7,644x + 18,99 0,48 6 2,8 1,24 

ChDSCr/TOD 
1 y = -242,71x + 376,72 0,60 9 2,4 2,44 
2 y = -22,18x + 40,81 0,59 9 2,4 2,40 
3 y = -45,50x + 74,10 0,68 10 2,3 3,60 
4 y = -27,73x + 62,49 0,67 6 2,8 2,41 

Pastaba: Ryšys patikimas, kai tapsk.>tteor95%.  y – ChDSMn arba ChDSCr koncentracija gruntiniame vandenyje; x – gruntinio vandens lygis gręžinyje. 
Note: Relation is significant if tactual.>ttheor95%. y – COD or TOD concentration in groundwater; x –level of groundwater in the boreholes. 

 
Permanganatinės ir bichromatinės oksidacijos koncent-

racijos stebimųjų gręžinių vandenyje patikimai didėjo van-
deniui artėjant prie žemės paviršiaus: nustatyti vidutinio 
stiprumo ir stiprūs koreliaciniai ryšiai, išskyrus 4 gręžinį.  

Reminatis penkerių tyrimo metų duomenimis atlikta 
matematinė statistinė analizė. Rodikliai, apibūdinantys 
gruntinio vandens taršą organinėmis medžiagomis, pateikti 
4 lentelėje. 

Hidrocheminiai duomenys tiriamuoju laikotarpiu labai 
kito (pvz., ChDSCr mažiausia ir didžiausia reikšmės skiriasi 
75 kartus, permanganatinė oksidacija – 40). Nors aritmeti-
niai vidurkiai yra didesni už medianines reikšmes, labiausiai 
duomenys išsibarstę mažesnių už medianą reikšmių srityje. 
Matematinėje statistikoje mediana yra vidutinė atsitiktinio 
dydžio reikšmė, dalijanti variacinę eilutę į dvi lygias dalis. 
Lygiai pusė dydžių turi reikšmes, mažesnes ar lygias, kita 
pusė – didesnes ar lygias medianai. 
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4 lentelė. Gruntinio vandens hidrocheminių parametrų statistika 
Table 4. Statistics of groundwater hydrochemical parameters 

 

Rodiklis/Indice ChDSMn/COD ChDSCr/TOD 
Vidurkis/Average 10,8 28,7 
Moda/Moda 2,4 23,0 
Mediana/Median 6,5 15,85 
Min/Min 2,4 4,56 
Max/Max 96 342 
Analizių kiekis   
Number of analysis 

34 34 

Sąlyginai galima teigti, kad mažesnės už medianą 
reikšmės atspindi normalią, o didesnės – padidėjusios taršos 
būseną. Tada, remiantis turimais duomenimis, ChDSMn – 
mažesnės kaip 6,5 mgO2 l-1, ChDSCr reikšmės, mažesnės 
kaip 15,85 mgO2 l-1, vertintinos kaip normalios. Didesnės 
reikšmės priskirtinos padidėjusių reikšmių kategorijai. Šva-
riausias vanduo, vertinant pagal permanganatinę oksidaciją 
per penkerius tyrimų metus, palyginti su mediana, yra 3 grę-
žinyje (2 pav.). 
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2 pav. Permanganatinės oksidacijos reikšmės gruntiniame vandenyje  

Fig. 2. Permanganate oxidation values in groundwater 
 

Iš šio gręžinio 2005 m. rudenį paimtame mėginyje per-
manganato indeksas buvo gerokai didesnis už medianą (6,1 
karto). Palal permanganatinę oksidaciją 1 gręžinio vandens 
mėginyje 2005 m. rudenį šio elemento reikšmė nustatyta di-
desnė negu mediana 13,9 karto. Tam įtakos turėjo didesnis 
iškritusių kritulių kiekis, kai per metus iškrito 107 proc. 
daugiametės normos.  

2 ir 4 gręžiniuose permanganatinės oksidacijos kaita 
žymiai dinamiškesnė: didesnės nei 2 kartus koncentracijos 

šiuose gręžiniuose nustatytos 3 kartus per penkerius tyrimų 
metus, kitos reikšmės buvo artimos medianai arba mažesnės.  

Vertinant pagal ChDSCr, rodančio deguonies trūkumą 
cheminių medžiagų oksidacijai, labiausiai užteršta buvo 
laistymo laukų vakarinė dalis, kur yra 1 gręžinys. Švariau-
sias vanduo buvo 3 gręžinyje, išskyrus vieną atvejį 2005 
m. rudenį, kai paimtų vandens mėginių ChDSCr koncentra-
cijos buvo 4,5 karto didesnė už medianą (3 pav.).  
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3 pav. Bichromatinės oksidacijos reikšmės gruntiniame vandenyje  

Fig. 3. Bichromate oxidation values in groudwater 
 

Permanganatinė oksidacija gruntiniame vandenyje rodo 
lengvai oksiduojamos, o bichromatinė – sunkiai oksiduoja-
mos organinės medžiagos kiekį gruntiniame vandenyje. 

Organinės medžiagos kiekis, kartu ir šių rodiklių dydis 
priklauso nuo organinės medžiagos kiekio nuogulose, jų 
prinešimo (iš gamtinių ir antropogeninių šaltinių) ir skai-
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dymo galimybės. Lietuvos sąlygomis foninės permangana-
to skaičiaus reikšmės nėra didelės – nuo 1,2 iki 4,8 mg l-1 
O2, bichromato skaičius – nuo 4 iki 14 mg l-1 O2. Tai lemia 
gruntiniame vandenyje vyraujančios palankios sąlygos or-
ganinių medžiagų oksidacijai (Arustienė, 2006).  

Gamtinėmis sąlygomis didžiausias organinės medžia-
gos kiekis būdingas pelkinių ir jūrinių nuogulų bei šlapių 
žemių gruntiniam vandeniui. Paprastai tokiose nuogulose ne 
tik gausu organinės medžiagos, bet dėl deguonies trūkumo ji 
nėra skaidoma. Permanganato skaičiaus reikšmės siekia 10, 
o bichromato skaičius – 30 mg l-1 O2 (Arustienė, 2006). 

Didėjant santykiui tarp bichromatinės ir permanganati-
nės oksidacijų, didėja permanganatu neoksiduotos, t. y. sun-

kiai oksiduojamos, organinės medžiagos dalis požeminiame 
vandenyje. Kuo didesnę dalį požeminiame vandenyje sudaro 
humusinės medžiagos, tuo mažesnė yra permanganatu oksi-
duotos organinės medžiagos dalis, arba didėjant absoliučioms 
bichromatinės oksidacijos reikšmėms didėja ir sunkiai oksi-
duojamos organinės medžiagos kiekis (Arustienė ir kt., 
2001). Tai patvirtina bichromatinės oksidacijos santykis su 
skirtumu tarp bichromatinės ir permanganatinės oksidacijų 
(ChDSCr/ChDSCr – ChDSMn). Šio santykio koreliacijos koefi-
cientai yra labai artimi vienetui (nuo 0,99 iki 0,86), ir tai reiš-
kia, kad didėjant bichromato skaičiaus reikšmei, didėja sun-
kiai oksiduojamos organinės medžiagos kiekis (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Koreliaciniai ryšiai gręžiniuose tarp bichromatinės oksidacijos santykio ir skirtumo tarp bichromatinės ir permanganatinės oksidacijos 
Table 5. Correlative relations between bichromate oxidation and the difference between bichromate and permanganate oxidation in boreholes 

 

Gręžinio Nr. 
Borehole No 

Lygtis 
Equation 

r Narių skaičius 
Number of members 

Stjudento kriterijus / Stiudent’s criterion 
tteor95%/ttheor95% tapsk./tactual 

1 y = 0,727x – 2,4689 0,99 9 2,4 2,62 
2 y = 0,7385x – 4,9556 0,86 9 2,4 3,07 
3 y = 0,3927x + 2,6978 0,97 10 2,3 2,89 
4 y = 0,6591x – 0,3095 0,97 6 2,8 2,08 

Pastaba: Ryšys patikimas, kai tapsk.> tteor95%. y – skirtumas tarp bichromatinės ir permanganatinės oksidacijų (ChDSCr – ChDSMn); x – 
bichromatinė oksidacija (ChDSCr). 

Note: Relationship is significant if tactual.>ttheor95%. y – difference between bichromate and permanganate oxidation (TOD – COD);x - 
bichromate oxidation (TOD). 
 

Pagal bichromatinės ir permanganatinės oksidacijų 
santykį galima mėginius išskirti į atskiras grupes, kuriose 
gruntinis vanduo pasižymi tam tikromis organinės medžia-
gos formavimosi sąlygomis. Santykio reikšmės grupuotos 
pagal permanganatu oksiduotos organinės medžiagos dalį. 
Išskirtos tokios grupės: kai bichromatinės ir permanganati-

nės santykis mažesnis nei 1,3 – permanganatu oksiduota 
daugiau nei 75 proc. organinės medžiagos; kai bichromati-
nės ir permanganatinės santykis kinta nuo 1,3 iki 2,0 (75 – 
50 %); kai bichromatinės ir permanganatinės santykis kinta 
nuo 2,0 iki 4,0 (50–25 proc.); kai bichromatinės ir perman-
ganatinės santykis <4,0 (>25 proc.) ( 6 lentelė). 

 
6 lentelė. Gruntinio vandens grupės, išskirtos pagal bichromatinės ir permanganatinės oksidacijos santykį 

Table 6. The groups of groudwater, distinguished by the proportion of permanganate and bichromate oxidation 
 

ChDSCr ir 
ChDSMn 

santykio grupė 
Proportion 

group by TOD 
and COD 

ChDSCr 
ChDSMn 

TOD 
COD 

Permanganatu 
oksiduotos organinės 
medžiagos dalis % 
Part of the organic 
matter oxidized by 
permanganate % 

ChDSCr 
vidurkis 
mg O2 l

-1 
TOD 

average 
mg O2 l

-1 

Corg. 
vidurkis 
mg l-1 
Corg. 

average 
mg l-1 

ChDSMn 

vidurkis 
mg O2 l

-1 
COD 

average mg 
O2 l

-1 

Mėginių 
skaičius 
Number 

of 
samples 

% nuo bendro 
mėginių 
skaičiaus 
% of total 
number of 
samples 

Gręžinys 1/Borehole 1 
1 <1,3 >75 - - - - - 
2 1,3-2,0 50-75 12,1 4,5 7,5 2 22 
3 2,0-4,0 25-50 74,9 28,1 23,0 6 67 
4 >4,0 <25 28,5 10,7 6,1 1 11 

Gręžinys 2/Borehole 2 
1 <1,3 >75 20,6 7,7 17,1 2 22 
2 1,3-2,0 50-75 12,5 4,7 7,3 2 22 
3 2,0-4,0 25-50 22,8 8,6 8,4 5 56 
4 >4,0 <25 - - - - - 

Gręžinys 3/Borehole 3 
1 <1,3 >75 - - - -  
2 1,3-2,0 50-75 38,3 14,4 22,2 2 20 
3 2,0-4,0 25-50 9,3 3,5 3,0 7 70 
4 >4,0 <25 17,1 6,4 3,96 1 10 

Gręžinys 4/Borehole 4 
1 <1,3 >75 - - - - - 
2 1,3-2,0 50-75 25,8 9,7 13,6 1 17 
3 2,0-4,0 25-50 22,9 8,6 7,7 4 67 
4 >4,0 <25 16,4 6,2 3,1 1 17 
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad bichromatinės oksida-
cijos reikšmės yra didesnės už permanganatinės oksidacijos 
reikšmes ir svyruoja kiekviename gręžinyje skirtingai: pir-
mame gręžinyje – nuo 1,6 iki 4,7, antrame – nuo 1,2 iki 2,7, 
trečiame – nuo 1,7 iki 4,3, ketvirtame – nuo 1,9 iki 5,4 kartų. 
Tai reiškia, kad organinė medžiaga vandenyje nėra suskilusi 
iki paprastesnių formų, todėl galima teigti, kad ji į gręžinius 
pateko neseniai ir yra susijusi su šviežia tarša ar labai akty-
via mikroorganizmų veikla (Klimas, 2002).  

Tyrimai parodė, kad pirmos grupės vanduo tiriamojo 
objekto srutomis laistomame lauke susiformavo 2 gręžiny-
je, kurio vandenyje vyravo lengvai oksiduojama organinė 
medžiaga – bichromatinės oksidacijos koncentracija nusta-
tyta 20,6, permanganatinės oksidacijos vidurkis buvo 17,1 
mg O2 l

-1, o bendrasis organinės medžiagos kiekis (Corg. vi-
durkis – 7,7 mg l-1). Šiame gręžinyje iš visų paimtų mėgi-
nių skaičiaus 22 proc. buvo oksiduoti permanganatu, o ki-
tuose gręžiniuose tokios grupės vandens nerasta. Vadinasi, 
2 gręžinio vandenyje yra lengvai oksiduojamos medžiagos.  

Antros grupės vandens rasta visuose gręžiniuose apy-
lygiai: lengvai oksiduojamųjų organinių medžiagų dau-
giausia nustatyta 1 ir 2 gręžiniuose – po 22, trečiame – 20, 
ketvirtame – 17 proc. nuo bendrojo mėginių skaičiaus. Di-
desnės vidutinės permanganatinės oksidacijos koncentraci-
jos nustatytos 3 ir 4 gręžiniuose – atitinkamai 22,2 ir 13,6 
mg O2 l

-1. Vadinasi, šiuose gręžiniuose vandenyje vyrauja 
lengvai oksiduojama organinė medžiaga. 

Didžiausios bichromatinės oksidacijos koncentracijos 
nustatytos trečios grupės vandenyje: atitinkamai 74,9 ir 
22,9 mg O2 l

-1, taip pat padidėja ir bendrasis organinės me-
džiagos kiekis (Corg.) – 1 ir 4 gręžiniuose – atitinkamai 28,1 
ir 8,6 mg l-1. Palyginus su kitais dviem gręžiniais, matyti, 
kad šiuose gręžiniuose organinės taršos procesas vyksta jau 
seniai. Tam turėjo įtakos laistymo ploto reljefo nelygumas 
– 1 gręžinio įrengimo vietoje yra loma, į kurią susirenka 
laistymo metu paviršiumi atitekėjusios nuotekos, kurios tu-
rėjo įtakos gruntinio vandens kokybei. Ketvirtojo gręžinio 
didesniam humusinių medžiagų kiekiui gruntiniame van-
denyje turėjo durpinis dirvožemio sluoksnis. 

Ketvirtos grupės vandenyje vyrauja sunkiai oksiduo-
jama medžiaga, nes permanganatu oksiduojama mažiau 
negu 25 proc. organinės medžiagos. Pagal bichromatinės 
oksidacijos reikšmes, didžiausia koncentracija nustatyta 
pirmame gręžinyje – 28,5 mg O2 l

-1, kiek didesnė trečiame 
– 17,1 ir ketvirtame – 16,4 mg O2 l-1. Antrame gręžinyje 
sunkiai oksiduojamųjų medžiagų nenustatyta, todėl galima 
teigti, kad šio gręžinio vandenyje organinės medžiagos ne-
užsibūna. Kadangi gręžinių (1, 3 ir 4) permanganatinės ok-
sidacijos reikšmės yra mažesnės atitinkamai 6,1, 3,96, ir 
3,05 O2 l-1 negu bendrasis organinės medžiagos kiekis 
(Corg. vidutinės reikšmės atitinkamai 10,7, 6,4 ir 6,2 mg l-1), 
vadinasi, į šiuos gręžinius patenka organinių medžiagų iš 
aplinkos. Sunkiai oksiduotos organinės medžiagos dau-
giausia nustatyta 1 ir 4 gręžiniuose, atitinkamai 11 ir 17 
proc. nuo bendro mėginių skaičiaus. Tam turėjo įtakos 
gruntinio vandens tekėjimo kryptis, nes kaip tik gruntinis 
vandens lygis yra gerokai žemesnis 1 ir 4 gręžiniuose (ati-
tinkamai 1,67 ir 1,77 m) negu 2 ir 3 (1,09 ir 1,28 m).  

Iš 6 lentelės pateiktų duomenų matyti, kad tiriamojo 
objekto gruntiniame vandenyje didesniąją dalį sudaro 2 ir 3 
grupės vanduo. Vadinasi, srutomis laistomų laukų poveikio 
gruntiniam vandeniui nebuvo, nes, kaip teigiama literatūro-

je, gamtoje kaip tik ir vyrauja 2 ir 3 grupės vanduo (Arus-
tienė ir kt., 2001). 

 
Išvados 
 

1. Organinių junginių svyravimai visuose gręžiniuo-
se buvo nedideli, išskyrus 1 atvejį 2005 m. rudenį visuose 
gręžiniuose, kai dėl didesnio kritulių kiekio ChDSCr ir 
ChDSMn koncentracijos buvo išskirtinai didesnės. Labiau 
negu kituose gręžiniuose organinių medžiagų koncentraci-
jos svyravo 1 ir 4 gręžiniuose. 

2. Vandens lygių svyravimą gręžiniuose veikė ne tik 
meteorologinės sąlygos (r = 0,58), bet ir gruntinio vandens 
slūgsojimo gylis: jam esant arčiau žemės paviršiaus grunti-
nio vandens lygio svyravimai buvo didesni (variacijos koe-
ficientai buvo 23 ir 21 proc.). 

3. Vandens lygių svyravimas stebimuose gręžiniuo-
se veikė organinių medžiagų koncentracijas: kuo vandens 
lygis gręžiniuose pakildavo arčiau žemės paviršiaus, tuo 
ChDSMn ir ChDSCr koncentracijos buvo didesnės.  

4. Didesniam sunkiai oksiduojamų organinių me-
džiagų kiekiui 1 ir 4 gręžinių gruntiniame vandenyje turėjo 
įtakos gruntinio vandens tekėjimo kryptis, kadangi šių grę-
žinių įrengimo vietose gruntinis vanduo slūgso giliau, negu 
2 ir 3 gręžiniuose. 

5. Tyrimai parodė, kad srutomis laistomų plotų įtaka 
gruntinio vandens kokybei buvo nežymi, nes vyraujanti 
grupinė vandens sudėtis liko tokia pat, kaip ir gamtoje na-
tūraliai besiformuojančio vandens. 
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Stefanija Misevičienė 

 

Change of the Groundwater Organic Content in the Fields Fertilized with Slurry from Pig-Breeding Enterprise  
 

Summary 
 

The paper analyses the data on the change of the groundwater organic matter content in the observed boreholes, equiped in light soils fertilized with 
the slurry from pig-breeding enterprise. The investigations aimed to determine the influence of the fields fertilized with the slurry from pig-breeding 
enterprise on the migration of organic matter in the groundwater. The work involved natural investigations, analysis of the water samples was carried out 
following the Unified Water Quality Research methods, approved by ministry of Environment. 

The investigations established that meteorological conditions and groundwater level had some influence on water level fluctuation in the boreholes. 
The higher the air temperature and the lower the precipitation, the lower is the groundwater level in the boreholes. The fluctuations of the groundwater 
level in the boreholes 2 and 3 were bigger, because the groundwater level in these boreholes is closer to the soil surface. 

Fluctuation of water levels influenced concentrations of organic matter: the closer water level is to the soil surface, the higher COD and TOD con-
centrations were observed.  

The groundwater flow direction had the influence on the higher hard oxidised organic matter content in the boreholes 1 and 4, because in these bo-
reholes the groundwater lies deeper than in the boreholes 2 and 3. 

The investigations established that the fields fertilized with slurry had insignificant influence on the groundwater quality: the dominant sectional 
water composition stayed the same as in the water that is naturally emerging in the nature. 

Pig-breeding enterprise, groundwater, organic matter. 

 
Стефания Мисявичене 
 

Изменение органических веществ в грунтовых водах на полях свиноводческого комплекса, орошаемых осветленными  
животноводческими стоками 
 

Резюме 
 

В статье анализируются данные об изменении органических веществ в грунтовых водах из скважин, установленных на полях свиновод-
ческого комплекса, орошаемых осветленными животноводческими стоками. Цель исследований - установить влияние свиноводческих стоков-
на миграцию органических вещесв в грунтовых водах. Работа проводилась способом натурных исследованийпо унифицированному методу 
для установления качества воды, подтвержденному Министерством окружающей среды.  

Установленно, что на колебание уровня воды в скважинах влияют метеорологические условия и глубина залегания грунтовых вод. При 
более высокой температуре воздуха и при меньшем количестве осадков в скважинах понижается уровень грунтовых вод. Во второй и третъей 
скважинах колебания уровня грунтовых вод были значительнее, так как грунтовые воды залегали ближе к поверхности земли. 

Колебание уровня воды воздействовало на концентрацию органических вещесв: чем ближе к поверхности земли поднимался уровень во-
ды в скважинах, тем ХПКMn (химическое потребление кислорода, перманганатная окисляемость) и ХПКСr (химическое потребление кислорода, 
бихроматная окисляемость) были больше.  

На большее, трудно окисляемое количество органических вещесв в грунтовых водах первой и четвертой скважин влияло направление по-
тока воды, так как на месте установки данных скважин грунтовые воды залегали глубже, чем на месте установки второй и третъей скважин. 

Исследования показвли, что орошение полей осветленными животноводческими стоками на качество грунтовых вод влияет незначитель-
но, так как преобладающий групповой состав воды остался таким же, как при формировании воды в естественных природных условиях. 

Свиноводческий комплекс, грунтовые воды, органические вещества. 
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