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SANTRAUKA 

 

 Magistro darbas: Struktūrizuoto ir mineralais praturtinto vandens poveikis audinių 

sveikatingumui ir produkcijai. Darbą sudaro 49 psl. Darbe pateikta 10 diagramų, 3 lentelės, 3 

nuotraukos. 

 Žvėrininkystės ūkiai susiduria su įvairiomis virusinės, bakterinės kilmės ligomis, kepenų, 

inkstų bei kitų organų sutrikimais. Tai neigiamai veikia gyvūnų savijautą, tuo pačiu ir produkciją. 

Ši problema žvėrelių augintojams ypatingai aktuali, todėl veterinarijos specialistai vis daugiau 

ieško įvairių prevencinių ir sveikatingumą gerinančių priemonių, išvengiant cheminių preparatų, 

kurie daro neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai.  

Darbo tikslas: ištirti struktūrizuoto ir mineralais praturtinto vandens poveikį, audinių 

sveikatingumui ir produkcijai. 

Darbo uždaviniai: 

 Nustatyti struktūrizuoto ir mineralizuoto vandens  poveikį, audinių svorio kitimui. 

 Išsiaiškint kokią įtaką kailio kokybei daro darbui naudotas vanduo. 

 Nustatyti naudoto vandens poveikį, kraujo rodiklių pokyčiui. 

 Tyrimo atlikimo metodika: darbui buvo naudojamos X ūkyje auginamos audinės. Pasirinkta 

25 patelės ir 25 patinai. Audinės buvo suskirstytos į 5 grupes (A, B, C, D, K), kiekvienos grupės 

žvėreliai 40 dienų buvo girdomi skirtingais vandenimis. Vanduo pagamintas jame išmirkius 

gintaro (A), kvarco (B), titnago (C) mineralus, šarminis vanduo (D) pagamintas naudojant 

jonizatorių. Kontrolinės (K) grupės gyvūnai gėrė įprastą ūkio vandentiekio vandenį. Gyvūnai buvo 

3 kartus sveriami -prieš tyrimą, tyrimo viduryje ir pabaigoje. Taip pat vertinome kailio kokybę 

prieš tyrimą ir jo pabaigoje, bei buvo atliekamas kraujo morfologinis tyrimas, prieš pradedant 

tyrimą ir po jo. Įvertinome kokį poveikį turėjo vanduo audinių sveikatingumui bei produkcijai.  

Remiantis gautais rezultatais nustatyta, kad struktūrinzuotas ir mineralais praturtintas vanduo 

gyvūnų svorio kitimui reikšmingos įtakos neturėjo. 

 Įvertinus kailio kokybę prieš tyrimą ir po tyrimo nustatyta, kad žvėrelių, kurie gėrė 

mineralizuotą ir struktūrizuotą vandenį, kailis pagerėjo apie 30 %, tuo tarpu kontrolinės grupės 

kalio kokybė suprastėjo apie 20 %. 

 Ištyrus kraujo mėginius nustatyta, kad tiek A, B, C, D grupių tiek kontrolinės grupės kraujo 

rodikliai buvo normos ribose išskyrus MCV, MCHC, RETIC, MPV, PLT. Kontrolinės grupės 

MCV buvo 61,75 fL, A grupėje 8,7 %, B grupės 8,9 %, C grupės 3,26 %, D grupės 11,62 % 

mažesni nei kontrolinės grupės MCV. Kontrolinės grupės MCHC buvo 28,56 g/dl, A grupės    

4,69 % mažesnis, B grupės 3,9 % didesnis, C grupės 5,23 % mažesnis, D grupės 0,92 % mažesnis 
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už kontrolinės grupės MCHC. Kontrolinės grupės RETIC rodiklis 84,09 K/µL, A grupėje 39,82 %, 

B grupės- 27,45 %, C- 31,62 %, D- 27,9 % didesni nei kontrolinėje grupėje. MPV kontrolinėje 

grupėje nustatytas 4,76 fL, o A grupėje 19,32 %, B- 2,08 %, C- 27,88 %, D- 37,7 % didesni nei 

kontrolinės grupės MPV. PLT rodiklis žemiau normos ribų nustatytas tik kontrolinėje, A ir B 

grupėse. Kontrolinėje grupėje 129,8 K/ µL, A grupėje 45,21 % ir  B grupėje 19,58 %  didesni nei 

kontrolinės grupės, C grupėje 52,49 % ir D grupėje 54,73 % didesni nei kontrolinės grupės PLT.  

 

Raktažodžiai: audinė, kailis, produkcija, kraujo rodikliai, struktūrizuotas, gintaras, kvarcas, 

titnagas, šarminis, vanduo, poveikis. 

SUMMARY 

 

 Master thesis: Effect of structured and enriched with minerals water for mink wellness and 

production. Work consists 49 pages including 10 diagrams, 3 tables, 3 pictures. 

 Fur farms are facing with variety of viral, bacterial origin diseases, liver, kidney and other 

organ disorders. This adversely affects the well-being of animals also their production. This 

problem is particularly relevant to farmers, that is why veterinary specialists keep working on 

researches for various preventive and health improving measures which does not contain any 

chemicals that can have a negative impact on animal health. 

 Aim of the study: to investigate effect of structured and enriched with minerals water for 

mink wellness and production. 

 Objectives:  

 To establish the effect of structured and mineral enriched water on mink weight variation. 

 To find out what kind of influence used water makes on mink fur. 

 To determine the effect of used water for blood indices variation. 

 

 Research methodology: for investigation was used minks raised in farm X. We chose 25 

females and 25 males. They were divided in to 5 groups (A, B, C, D, K). Each group was given to 

drink different type of water: amber (A), quartz (B), flint (C) and alkaline (D). Water was made by 

soaking minerals in to it, except alkaline which was made using ionizer. Control group (K) was 

drinking ordinary farm water. Minks have been weighted three times- before, in the middle and in 

the end of the study. Also we assessed the quality of fur before and after research. Blood 

morphological test was performed as well before and after study.  
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  Based on the collected results we determined that structured and mineral enriched water  has 

no significant effect on mink weight.  

  Results showed that mineralized and alkaline water have improved quality of mink fur 

approximately 30 %, while the fur quality of control group has decline by 20 %. 

 After studying blood samples we determine that blood indicators of both test and control 

group were in within normal limits except MCV, MCHC, RETIC, MPV, PLT. Control group 

MPV was 61,75fL, in A group 8,7 %, in B group 8,9 %, in C group- 3,26 %, in D group 11,62 % 

lower than in control group. MCHC in control group was 28,56 g/dL, while in A group was 4,69 

% lower, in B group 3,9 % higher, in C group 5,23 % lower, in D group 0,92 % lower than the 

control group. Control group RETIC indicator was 84,09 K/µL, in A group 39,82 %, in B group 

27,45 %, in C group 31,62 %, in D group 27,9 % higher than in control group. MPV in the control 

group was 4,76 fL, in A group 19,32 %, in B group 2,08 %, in C group 27,88 %, in D group 37,37 

% higher than control group MPV. PLT rate was lower than normal pale only in control, A and B 

groups. PLT in control group was 129,8 K/µL, in A group 45,21 %, in B group 19,58 % higher. 

 

Keywords: mink, fur, production, blood indicators, structured, amber, quartz, flint, alkaline, 

water, effect. 
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SANTRUMPOS 

 

WBC - leukocitai  

NEU- neutrofilai 

LYM - limfocitai  

MONO - monocitai  

BASO- bazofilai 

EOS- eozinofilai 

RBC - eritrocitai  

HGB - hemoglobinas  

HCT - hematokritas  

MCV - vidutinis eritrocitų tūris  

MCH - vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite  

MCHC – vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose 

RDW - eritrocitų pasiskirstymo plotis  

RETIC- retikuliocitų kiekis 

PLT - trombocitai  

MPV - trombocitų vidutinis tūris  

%, proc. - procentai  

g/dl -gramai dekalitre 

 fL - uncija 

pg - piktogramas 

K/µL- tūkstančiai mikrolitre 

p- patikimumo laipsnis 
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ĮVADAS 

 

 Šiuolaikinė veterinarinė medicina, bei gyvulininkystės technologijos, yra labai stipriai 

pažengusios, palyginus su prieš kelis šimtus metų buvusia situacija, šiose sferose. Mokslininkai 

tobulėjo, kūrė ir taikė naujus gyvūnų gydymo bei auginimo metodus, kurie išties yra veiksmingi, 

ypač laiko atžvilgiu. Turbūt kiekvienam ūkininkui-verslininkui pagrindinis tikslas yra gauti kuo 

didesnį kiekį, kuo tinkamesnės produkcijos ir ją sėkmingai realizuoti rinkoje. Todėl augintojai 

beveik visada renkasi pigesnį ir greičiau veikiantį būdą padidinti savo pelną. Dažniausiai tokios 

priemonės sukelia rimtas sveikatingumo problemas gyvūnams, tuo pačiu ir žmogui. Tačiau 

šiandien žmonės vis labiau suvokia žalingą cheminių medžiagų poveikį sveikatai ir atsigrežia į 

senovės medicinos atradimus. 

 Senovėje žmonės naudojo natūralias medžiagas gydymui ir profilaktikai. Įvairios žolelės, 

uogos ir kiti augalai, druskos, mineraliniai akmenys, molis, taurieji metalai buvo žinomi kaip 

naudingų ir gydančių medžiagų turintys, natūralūs, gamtos kūriniai. Dažniausiai iš jų buvo 

gaminami nuovirai, kompresai, ruošiamos vonelės. Visos šios priemonės buvo neatsiejamos nuo 

vandens. Įvairius gydymo vandeniu metodus yra išsamiai aprašę senovės medicinos korifėjai Ibn-

Gina-Avicena bei Hipokratas. Gydymas vandeniu moksliškai vadinamas hidroterapija. Šį metodą 

sudaro apsipylimai bei apsivyniojimai, trynimas, taip pat paprasto gėlo vandens su įvairiais 

gydomaisiais priedais. Ypač buvo vertinamas šaltinio vanduo, kurio struktūra skiriasi nuo paprasto 

vandentiekio vandens.    

 Ne tik žmonių, bet ir veterinarinėje medicinoje, vis dažniau yra taikomi liaudies medicinos 

gydymo ir profilaktikos metodai. Nors natūralios medicinos taikymas reikalauja daugiau laiko, 

kantrybės ir darbo, kas ir yra pagrindinė dažniau naudojamų cheminių preparatų, kurie veikia 

greitai, priežastis. Tačiau natūralios profilaktikos bei gydymo priemonės, atneša geresnius 

rezultatus, nėra kenksmingos gyvūno sveikatai ir net sustiprina jų organizmą.  

 Šiame darbe mes tyrėme mineralizuoto ir struktūrizuoto vandens poveikį kailiniams 

žvėreliams. Naudojome mineralus- titnagą, kvarcą, kurie žinomi kaip pagrindiniai silicio šaltiniai, 

geriantys kailio kokybę, veikiantys kaip vandens bioaktyvatoriai bei bakteriocidikai. Gintarą, kuris 

prisotintas sukcininės rūgšties, pasižyminčios įvairiomis imunitetą gerinančiomis savybėmis. Bei 

gaminome ir naudojome anolitą-šarminį vandenį, kuris po struktūrizavimo įgauna savybių, panašių 

į šaltinio vandenį ir yra greičiau pasisavinamas organizmo. Šiais vandenimis girdėme kailinius 

žvėrelius, audines.  

 Šių brangiakailių verslas šiandiena ypač populiarus ir po truputį tampa konkurencingas 

Lietuvoje. Tačiau didelė problema šiandien yra audinių sveikatingumas. Priežastis- prasta mityba, 
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greitai plintančios ligos, koncentruotai laikant gyvūnus, kurios atneša didelius nuostolius 

ūkininkams dėl suprastėjusios produkcijos- kailio kokybės, svorio kritimo.  Net ir laikantis griežtų 

zoohigieninių sąlygų sunku apsisaugoti nuo infekcinių ligų, ypač virusinių. Vienas iš prevencijos 

būdų yra natūralus gyvūnų imuniteto stiprinimas. Lietuvoje dar nėra atlikta tokio pobūdžio tyrimų, 

tačiau jų aktualumas didelis tiek veterinarine tiek ekonomine prasme.  

Darbo tikslas- ištirti struktūrizuoto ir mineralais praturtinto vandens poveikį, audinių 

sveikatingumui ir produkcijai. 

Darbo uždaviniai: 

 Nustatyti struktūrizuoto ir mineralizuoto vandens  poveikį, audinių svorio kitimui. 

 Išsiaiškint kokią įtaką kailio kokybei daro naudotas vanduo. 

 Nustatyti naudoto vandens poveikį, kraujo rodiklių pokyčiui. 

 

Mokslinio darbo reikšmė- remiantis darbu nustatytas teigiamas poveikis kailio kokybei bei 

sveikatingumui. Profilaktiškai naudojant struktūrizuotą ir  kvarco, titnago bei gintaro mineralais 

praturtintą vandenį galima pagerinti audinių kailio kokybę bei sveikatingumą. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1.Vanduo 

 

 Vanduo- tai unikalus dviejų skirtingų cheminių elementų junginys. Paprasta jo formulė 

koduoja ypatingą medžiagą, kurioje, kaip žinoma, užsimezgė gyvybė. Vanduo užima 75 procentus 

žemės paviršiaus ir formuoja hidrosferą. Gyvūnų, tame tarpe ir žmogaus, organizme vandens 

kiekis yra toks pat. Mūsų kilmė, sandara ir priklausomybė vandeniui parodo koks svarbus yra šis 

junginys gyvam organizmui. 

 

                                                                   Fizikinės savybės 

 Vanduo yra vienintelė medžiaga, galinti būti trijų fazių: kietos, skystos ir dujinės. Vanduo 

pasižymi didžiausiu specifiniu šilumos laidumu, t.y. vandeniui sušildyti reikia sunaudoti daugiau 

šilumos negu bet kuriai kitai skystai ar kietai medžiagai. O šaldant vanduo atiduoda daugiau 

šilumos negu kitos medžiagos. Ši vandens savybė saugo organizmą nuo aplinkos temperatūrų 

svyravimo poveikio (Laucevičius, 2010).   

 

Cheminės savybės 

 Kiekvieno gyvo organizmo didžiąją dalį sudaro vanduo. Organizme vanduo atlieka įvairias 

gyvybiškai svarbias funkcijas: 

 Vanduo sudaro organizmo vidinę terpę. 

 Vanduo atlieka transportavimo funkciją, perneša įvairias medžiagas.  

 Jis yra tirpiklis, vandenyje suskaidomos įvairios medžiagos. 

 Ląstelės membranoje sulaiko ir sulipina daleles, taip formuodamas apsauginį barjerą aplink 

ląstelę. 

 Maisto produktai, kuriuos valgome, yra energijos virsmo produktai, gauti pasinaudojus 

vidinėmis elektros energiją kuriančiomis vandens savybėmis. Visi gyvi ir augantys 

organizmai išgyvena dėl vandens kuriamos energijos. Pagrindinė mokslinės analizės 

problema yra didelės organizmo priklausomybės nuo hidroelektros energijos stoka 

(Batmanghelidj, 2007).   

 Vanduo taip pat sukuria tam tikrą modelį ar formą, kuri yra naudojama kaip rišamoji 

medžiaga, sukabinanti ląstelės sandarą. Ji suklijuoja kietąsias struktūras membranoje, kad 

jos būtų atsparios aukštesnei temperatūrai. 
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 Vanduo ypač svarbus dalyvaujant cheminėse reakcijose (hidrolizėje). Hidrolizės metu 

pagaminami tūkstančiai kilodžiaulių energijos, reikalingos ląstelei atlikti tam tikroms 

funkcijoms. 

 Ląstelės membranoje vandens tėkmė per membraną gali sukurti „hidroelektrinę“ energiją, 

kuri yra laikoma ATP( adenozintrifosfato) ir GTP( guanozintrifosfato) pavidalu, ji yra  

naudojama elementų( katijonų) pakeitimui, ypač nervinių impulsų perdavimo metu. ATP ir 

GTP yra cheminiai energijos šaltiniai. Energija, kurią sukuria vanduo, yra panaudojama 

ATP ir GTP gamybai (Batmanghelidj, 2008). 

 Išsiaiškinti organizmo sandarą, jame vykstančius sudėtingus procesus, priklausančius nuo 

vandens, žmonijai prireikė daug metų. Nors jau  prieš kelis tūkstantmečius garsūs filosofai 

suprato vandens svarbą ir gydydavosi juo prausdamiesi, gerdami bei naudodami jo 

kompresus, voneles ir kt. Pastarojo laikotarpio medicina vandens gydomąsias savybes 

vertino skeptiškai, pažangios technologijos įrodinėjo didesnį ir spartesnį vaistų 

veiksmingumą. Tačiau šiandien žmonės vis daugiau domisi senovės liaudies medicina, 

natūraliais gydymo metodais, profilaktika, vengdami organizmo užteršimo cheminėmis 

medžiagomis. Moksliškai įrodyta, kad dauguma vaistų gydo tik simptomus, 

nepanaikindami ligos priežasties, tuo pačiu jie gali sukelti kitus pažeidimus organizme. 

Todėl daugėja mokslininkų tyrinėjančių bei aprašančių natūralios medicinos gydymo 

metodus, kurie jau taikomi ir veterinarijoje. Nemažai tyrimų atlikta anglų, vokiečių, rusų, 

japonų ir kitų mokslininkų ir jais remiantis įrodyta, kad pakeitus vandens struktūrą, ar jį 

veikiant įvairiais mineralais, vanduo įgauna gydomųjų ir sveikatą gerinančių savybių. 

1.2. Struktūrizuotas vanduo ir jo nauda organizmui 

 

 Vanduo, esantis mūsų organizme, struktūriškai skiriasi nuo įprastinio geriamojo vandens. 

Organizme vyrauja vandens molekulių struktūriniai dariniai iš penkių šešių vandens molekulių, 

turintys taisyklingą šešiakampio formą. Toks vanduo vadinamas struktūrizuotu. Panašią struktūrą 

turi ir į ledą sušalęs vanduo, snaigės, šviežios sultys, jonizuotas šarminis vanduo.  

 Pagal profesorių Moo-Shik Chun, vieną baltymo molekulę supa 70 000 vandens molekulių, 

kurios yra išsidėsčiusios trimis skirtingą struktūrą turinčiais sluoksniais: Z sluoksnis yra arčiausiai  

baltymo molekulės, X- labiausiai nutolęs, o Y- tarpinis. Z vandens sluoksnis yra jonizuotoje 

formoje susietas su baltymo molekule. Šio vandens struktūra yra stabiliausia ir panaši į kieto 

pavidalo vandens struktūrą, tačiau užšąla žymiai žemesnėje temperatūroje. Tai labiausiai 

struktūrizuoto vandens sluoksnis. 
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 Paprasto vandentiekio vandens, kurį geriame, molekuliniai dariniai susideda iš 10-13 

molekulių. Tokio dydžio dariniai tiesiogiai negali dalyvauti medžiagų apykaitoje, nes negali praeiti 

pro membraną. Organizmui tenka eikvoti energiją, kad pertvarkytų vandens struktūrą. Taigi 

gerdami struktūrizuotą vandenį neišeikvotume papildomos energijos (Laucevičius, 2010). 

 

Vandens jonizacija- šarminimas 

 

 Vanduo turi vieną svarbų parametrą- rūgštingumą. Rūgštingumas gali būti tiek stiprus, tiek 

silpnas. Netgi gali jo visai nebuti- toks vanduo neutralus (G. Pogoževas ir L.Pogoževa,2009). 

Rūgštingumą lemia H vandenilio jonų kiekis, kuo jis didesnis, tuo vanduo rūgštingesnis. Vandens 

šarmingumą lemia OH hidroksilo jonai, kuo jų daugau, tuo vanduo šarmingesnis. Šarminiame 

vandenyje yra deguonies perviršis, nes jame su hidroksilo jonais OH atsiduria vienintelis vandens 

molekuleje esantis deguonies atomas. Geriant tokį vandenį ir kraujo sudėtyje bus daugiau  visuose 

gyvybiniuose procesuose  dalyvaujančio deguonies (Laucevičius, 2012).  

 Vandens elektrolizė- vandens molekulės H2O skilimas leidžiant, tam tikro intensyvumo, 

elektros srovę per vandenį. Tam naudojami du elektrodai: teigiamas- katodas K ir neigiams anodas 

A. Vykstant elektrolizei, vandens molekulė skyla į teigiamą, rūgštis sudarantį (H +) ir neigiamą, į 

šarmų sudėtį įeinantį hidroksilo (OH-) jonus. Teigiamus vandenilio jonus traukia katodas, o 

neigiamus hidroksilo jonus- anodas (Laucevičius, 2009). Tokiu būdu pagaminami šarminis ir 

rūgštinis vandenys.  

 Jonizuotas vanduo gaminamas specialiame- vandens jonizatoriuje. Elektrolizės inde 

patalpinti elektrodai, teigiamas anodas ir neigiamas katodas, kurie sujungti su pastovios srovės 

šaltiniu. Elektrolizės indas, į kurį pripilama vandentiekio vandens, specialia pertvarėle yra 

padalintas į dvi sekcijas. Pertvarėlės akutės yra tokio dydžio, kad praleidžia link elektrodų 

judančius vandenyje ištirpusių druskų jonus, tačiau neleidžia prasiskverbti didesnėms vandens 

molekulėms. Todėl, pasibaigus elektrolizei, vanduo atskirose sekcijose nesusimaišo ir taip išlaiko 

igytas savybes (Laucevičius, 2009). 

 Šarminis vanduo (katolitas, gyvasis vanduo) iš pradžių būna drumzlinas, pilkšvas, tačiau 

jame greitai iškrenta nuosedos-įvairios vandens priemaišos, druskos, taip pat ir radionuklidai, ir 

vanduo nuskaidrėja. Šarminis vanduo, labai minkštas, praktiškai be skonio ir kvapo, primena 

lietaus vandenį. Tai puikus stimuliatorius, tonizatorius. Jis paspartina organizmo bioprocesus, 

skatina medžiagų įsisavinimą, ju apykaitą, gerina apetitą, virškinimą, maisto praeinamumą, šiek 

tiek didina kraujospudį, gerina bendrą savijautą, suteikia energijos, žvalumo. Katolitas greitai ir 

efektyviai gydo ivairias žaizdas: įpjovimus, įdūrimus, sumušimus, odos sudirginimus, skrandžio ir 
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dvylikapirštės žarnos opas, pragulas, trofines žaizdas ir t.t. Naudojamas ir veterinarijoje, žvėrelių 

pvz. audinių produktyvumo padidinimui. Žvėrelius reikia periodiškai girdyti 1-2 kartus per savaitę. 

Gyvąjį vandenį galima panaudoti ir ruošiant žvėrims maistą. Maždaug 5-8 procentais sumažeja 

audinių kritimas, pagerėja apetitas, atsparumas ligoms, apie 7-8 procentus pailgėja kailis ir jo 

kokybė (Šibilskis, 2004). Struktūrizuotas vanduo tampa aktyvus ir įgyja kitų savybių, lyginant su 

paprastu vandeniu: sumažėja paviršiaus įtempimas, padidėja laidumas t.y. išauga elektrolito 

koncentracija, keičiasi pH rodiklis, oksidacinis- redukcinis potencialas ir kt. (Laucevičius, 2009).  

 

1.3. Gintaras ir jo nauda organizmui 

 

 Gintaras- tai polimerizuoti, paleogeno periodo, pušų, kiparisinių, taksodinių ir kitų 

spygliuočių sakai. Kad taptų gintaru, sakai milijonus metų turi bręsti žemeje (Dharmananda, 

2004). Medžiai per pažeistą, suskilusią žievę išskiria sakus, kurie kamienu lėtai slenka link 

dirvožemio. Veikiami aplinkos sąlygų- saulės, kintančios temperatūros, drėgmės, ozono, jie kinta, 

kietėja. Saulės ir deguonies poveikyje vyksta oksidaciniai procesai, nuo kurių priklauso įvairios 

gintaro savybės. Patekus į dirvožemį gintaras pakinta labiausiai. Veikiant dirvodaros procesams, 

mikroskopiniams grybams, bakterijoms keičiasi gintaro struktūra, spalva, šiame etape susidaro 

gintaro (sukcinito) rūgštis, pagal kurią gintaras ir yra atskiriamas nuo kitų fosilinių sakų. Sakai tik 

po kelių ar keliolikos milijonų metų tokio poveikio gali būti vadinami gintaru. Upės, lietaus 

vanduo išnešioja gintarą tūkstančius kilometrų. Ištirta, kad vandenyje ištirpsta dalis gintaro 

rūgšties, todėl jos kiekis per ilgą laiką sumažėja (Katinas, 1983). Dažnai pateikima gintaro 

cheminė sudėtis: 67-78% anglies, 9% vandenilio, 11% deguonies, 3-8% sukcinito rūgšties, 0,6-

1,4% sieros. Gintaro sudėtį galima užrašyti labai paparsta formule C10H16O. Gintaras gali turėti 

net 24 cheminių elementų priemaišas: mangano, vario, cinko, aliuminio, silicio, geležies ir kitų. 

Skirtingų vietovių gintaro priemaišų kiekiai ir deriniai skiriasi atsižvelgiant į gintaro 

susiformavimo laikotarpį (Kuodytė, 2009). Baltijos krantuose išmetamas gintaras yra ypač 

vertinamas, nes gali būti plačiai naudojamas ne tik juvelyrikoje, bet ir kaip organizmų 

biostimuliatorius. Įrodyta, kad iš Baltijos gintaro išskirta sukcinito rūgštis gali būti naudojama 

augalų derliui padidinti. Gryname Baltijos gintare yra 3-8 % sukcinito rūgšties, kuri seniai 

naudojama gydymui (Matuzsewska, John, 2004).   

 Nuo seno žmonės žinojo ir vertino gintaro gydomąsaias savybes. Sutrintas su medumi ir 

rožių aliejumi gintaras padeda nuo ausų ligų, o gintaras sutrintas į miltus ir sumaišytas su 

vandeniu, geriant nustatytomis dozėmis, išgydo skrandžio ligas (Bubnys, 1957). Sukcininė rūgštis 
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yra labai stiprus antioksidantas, neutralizuojantis laisvųjų radikalų poveikį. Ji taip pat atstato 

širdies ritmą, stiprina imuninę bei nervinę sistemas, gerina smegenų veiklą (Ilgevičienė, 2009). 

Modernioje medicinoje buvo pastebėta, kad gintaro rutulėliais trinant odą gintaras surenka 

elektrostatinį krūvį. Gintaro rūgštis yra natūralus biostimuliatorius, kuris naudingas kvėpavimo 

organams, stimuliuoja  nervų sistemą, skatina atsinaujinimo preocesus, ir gerai veikia širdį bei 

inkstus (Mažeikis, 2007). Garsi Lietuvos minerologė Ilgevičienė (2009) teigia, gintaro vanduo tiks 

visiems, paimkite gaudyto gintaro gabalą ir dėkite į puodynę su geriamuoju nevirintu vandeniu. 

Gerkite, kaip tai darydavo senoliai. Šis vanduo apvalys ne tik jūsų subtiliąsias sistemas, bet ir 

atkurs kūno skysčių balansą, apvalys limfą (todėl itin tinka tiems, kurie turi problemų dėl 

limfmazgių), kvėpavimo takus, virškinimo ir išskyrimo sistemą, stiprins širdį, ir reguliuos 

kraujospūdį. Labai gerai veikia endokrininę sistemą, valo kepenis, todėl patariamas diabetikams. 

Jo, kiek atskiesto, galima duoti net vaikams, kai jiems pučia pilvelį ar sutrikęs virškinimas, ypač 

jei jie alergiški. Šiuo vandeniu galite purkšti savo ar ligonio aurą bei visą kūną, kambarius, gėles, 

net naminius gyvūnėlius. Yra atlikti moksliniai eksperimentai su lapėmis ir audinėmis, kuriais 

buvo įrodyta, kas sukcininė rūgštis pagerina imuninė atsaką povakcinaciniu periodu ir pagreitina 

tiolio grupės baltymų bei ceruloplazmino atkūrimą. Remiantis gautais rezultatais, yra 

rekomenduojama, skirti sukcininę rūgštį kaip maisto papaildą bent 5mg/kg kūno masės 5 dienas 

prieš vakcinaciją (Bespyatykh et al., 2012). Literatūroje galima rasti daugybę aprašymų, kaip 

sukcininė rūgšis naudojama kailinių žvėrelių odos kokybei pagerinti (Kokorina, 2012; Blokhin, 

2007; Tuytyunnik, 2002). 

 Gintaras plačiai naudojamas liaudies medicinoje jau nuo senų laikų. Jis pripažintas ir vis 

labiau vertinamas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kaip vaistas gydantis daugelį ligų. 

 

1.4. Titnago akmuo ir jo naudingos savybės 

 

 Titnagas- tai pilkos, tamsiai pilkos, juodos, kartais rudos spalvos chemogeninė kriauklėto 

lūžio uoliena. Slūgso konkrecijomis dažniausiai karbonatinėse ir nuotrupinėse uolienose. 

Mineralinė sudėtis- vyrauja chalcedonas, opalas, kvarcas, yra molio ir organiniu priemaišų. Šių 

mineralų pagrindinis komponentas SiO. Literatūroje rašoma, kad silicio oksido kiekis titnago 

uolienose svyruoja nuo 46,74 iki 90,4 proc. Tai priklauso nuo titnago gavimo vietovės. Būtent Si  

yra medžiaga, dėl kurios titnagas vertinamas medicinoje (Ilgevičienė, Ilgevičius, 2007). 

Si – stiprina odą, plaukus, nagus, sutvirtina raiščius ir kaulus, žadina kalcio apykaitą, stiprina 

imunines reakcijas kraujuje ir kūno skysčiuose, skatina limfinių mazgų, kasos, plaučių veiklą. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+E.+Kokorina%22
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Ypač būtinas nuolat persišaldant. Žadina ląstelių medžiagų apykaitą, žaizdų gyjimą, neleidžia 

susidaryti randams, stabdo senėjimo procesus, gerina kraujagyslių elastingumą, naudingas esant 

uždegiminiams procesams ( Ilgevičienė, 2007).  

 Nepaslaptis, kad titnagas naudojamas vandens gerinimui, teigia Šibilskis (2004), akmuo 

įleistas į vandenį palaipsniui naikina puvimo ir kitokias  bakterijas, pagerina vandens skonį, 

nuskaidrina jį, neutralizuoja chloro ir nitratų junginius, sugeria sunkiųjų metalų priemaišas, ir 

padeda joms iškristi į nuosedas. Jis prisotina vandenį reikalingais organizmui mikroelementais, tuo 

suteikdamas vandeniui gydomųjų savybių. Teigiama, kad iš bet kokio šaltinio paimtas vanduo, 

veikiamas titnagu, jau po trijų dienų tinka gėrimui, o po savaitės atitinka visus geriamojo vandens 

standarto reikalavimus. Titnago vanduo jaunina odą, ramina nervus ir, svarbiausia, visiškai 

nepavojingas sveikatai konservantas (Šibilskis, 2004). Titnago vanduo- tai universalus vaistas. 

Toks vanduo veikia gripo virusus, jis mažina kraujavimą, malšina dantų skausmą, gydo anginą, 

slogą, labai naudingas sergant tuberkulioze. Šis vanduo taip pat gerina plaukų augimą (Pogoževas, 

Pogoževa, 2010). 

 Titnago akmuo naudojamas filtrų gamyboje, nes yra moksliškai patvirtintas natūralus 

vandens aktyvatorius. 

 

1.5. Kalnų krištolas ir jo poveikis sveikatai 

 

 Kalnų krištolas- tai bespalvė kvarco atmaina. Jis būna skaidrus. Pagrindinis komponentas 

silicio oksidas (SiO) jo būna apie 47 %. Tai labiausiai paplitęs mineralas pasaulyje (Ilgevičienė, 

2009). Jis vertinams dėl jame esančio didelio Si kiekio.  

Silicis gyvūnų organizme reikalingas tiek struktūrine tiek funkcine prasme. Silicio junginiai 

turi įtakos kaulų ir kremzlių gamybai, lipidų metabolizmui, DNR sintezei ir veikia fermentines 

reakcijas (Brasser et.al., 2008). Manyta, kad kalnų krištolas gali nukenksminti nuodus. Žinomas 

vokiečių mineralogas Agrikola teigė, kad kalnų krištolas padeda sergant cholera, dizenterija, 

epilepsija, alpimais ir net nukenksmina arseno nuodus. Šiandien yra žinoma, kad kalnų krištolo 

kristalai laidūs ultravioletiniams spinduliams, kurie, kaip žinome, žudo bakterijas, dezinfekuoja 

aplinką ir skatina žaizdų gijimą (Kuodytė, 1998). 

 Buitinėmis sąlygomis lengviausia pasigaminti mineralų vandenį. Ankščiau tai dar nebuvo 

taip įprasta, o pastaruoju metu Vakarų Europa išgyvena mineralų vandens bumą. Minerologė 

pabrėžia, kad gaminant tokį vandenį būtina naudoti tik natūralius, tikrus akmenis, nes kitokiu 

atveju, vanduo gali būti nuodingas. Mineralų vandeniui gaminti naudojami vienas ar keli švarūs ir 
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kokybiški akmenys, kurie dedami, geriausiai, į neperšviečiamą puodynę ar stiklinį indą ir užpilami 

vandeniu. Po paros jau galima vartoti (Ilgevičienė, 2009). 

 

1.6. Audinė 

 

 Kanadinė audinė (lot. mustela vaision)- yra kiauninių šeimos plėšrus žvėrelis. Audinės 

kilusios iš Šiaurinės Amerikos dalies. Atvežtos į Europos šalis veisimui jos išplito ištrūkusios iš 

kailinių ūkių veisdamosios laukinėje gamtoje. Audinės apsigyvena šalia upių ir ežerų (Hansen, 

Jacobsen, 1999). Natūralioje gamtoje audinės svoris siekia nuo  0,7 iki 1,5 kg, jos uodega ilga, 

sudaro trečdalį ar net pusę kūno ilgio, kuris siekia nuo 46 iki 76 cm. Patinai sveria dvigubai 

daugiau nei patelės. Kūnas plonas, ilgas ir aptakus, kojos trumpos, bet tvirtos. Natūrali kailio 

spalva- nuo rudos iki juodos. Kailis blizgus, švelnus ir tankus, padengtas riebaline apsaugine 

plėvele nuo drėgmės. Žvėreliai yra mėsėdžiai ir minta sumedžiotais graužikais, ropliais, 

paukščiais, tačiau racione vyrauja žuvis, kurią sugauna ežeruose ir upėse (Milanovic et al., 2013). 

Atsižvelgiant į tai, kad audinės minta žuvimi, vėžiagyviais, ši gyvūnų rūšis dešimtmečiais buvo 

naudojama kaip indikatorius vertinant ekosistemos užterštumą gyvsidabriu, kurio vektoriai yra 

būtent žuvys ir vėžiagyviai (Yates et al., 2005), todėl jos laikomos aplinkos priežiūros sargybiniais 

(Persson et al., 2012). Audinė gali sumedžioti, net didesnį už save, grobį. Šie žvėrys naktiniai, 

todėl medžioja tamsiuoju paros metu, bet aktyvūs ir dieną. Jų aštrūs dantys lemia sėkmingą 

medžioklę. Dažniausiai medžioja vandenyje, aptakus kūnas leidžia vikriai judėti. Urvus audinės 

įsirengia medžių šaknyse, supuvusiuose kamienuose ar senuose bebrų gyvenvietesė. Gyvūnai 

dažnai keičia savo gyvenamąją vietą (Milanovi et al., 2013). Šiandien laukinės populiacijos 

pastebimos Baltijos šalyse, Austrijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Norvegijoje ir kitose Europos 

šalyse (Dekker, Hofmeester, 2014). 

 Europoje audinės pradėtos veisti ir auginti fermose nuo 1920 metų, Lietuvoje nuo 1930 m. 

Kanadinės audinės yra plačiai veisiamos fermose dėl jų kailio. Veisėjai kontroliuoja tokius taškus 

kaip reprodukcijos efektyvumą, kailio kokybę, spalvą, gyvvūno dydį.  Dėl žmogaus įsikišimo labai 

pasikeitė šių gyvūnų morfologija ir elgsena. Pavyzdžiui, prijaukintos audinės užauga iki 4 kg, tuo 

tarpu laukinių svoris tesiekia 1,5 kg.  Taip pat jos turi nenumatytų elgsenos bruožų, tokių kaip 

agresija (Milanovic, 2013). 

 Audinės dažniausiai laikomos dalinai atvirose stoginėse (šeduose), kuriose dvejomis eilėmis 

išdėstyti vieliniai gardai su lizdeliais juose. Gardai- pakelti nuo žemės apie metrą. Gyvūnų gerovė 

priklauso nuo gardo dydžio, dizaino, lizdo ir bendro kompleksiškumo (Hänninen et al.,2008). 
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Gardo plotis pagal LR reikalvimus turi būti 30 cm, ilgis 70 cm, laisvas grindų plotas 2550 cm². 

Garduose įrengiami lizdai, kuriuose gyvūnas gali pasislėpti nuo nepalankių sąlygų, lizdai turi būti 

pakreikti šienu. Audinių jaunikliai atjunkomi 6-8 savaičių, tada gyvūnai grupuojami, dažniausiai 

po du- patelė ir patinėlis. Taip laikomi 7-8 mėnesius iki eutanazavimo. Retai, tačiau pasitaiko, kad 

auginimo laikas pratęsiamas iki mėnesio, kai dėl nepakankamai žemos lauko temperatūros, kailis 

tinkamai nesubręsta. Kai kurie ūkininkai brangiakailius patys veisia savo fermose, tokiu atveju jie 

atrenka vertingiausius žvėrelius ir naudoja veisimui, tokie gyvūnai laikomi iki kito sezono ir 

poruojami, kai kurios audinės veislei lieka net kelis metus iš eilės. Gyvūnai subręsta maždaug 

dešimties mėnesių, veisiasi sezoniškai, ankstų pavasarį. Vaikingumas trunka apie 51 d. Patelės 

atveda nuo 1iki 10 jauniklių, vidutiniškai penkis.  

 Audinių racioną sudaro gyvūninės kilmės produktai- mėsa, žuvis, subproduktai. Paros norma 

150 g/kg. Vandens jie išgeria apie 100 ml/kg. 

Pakitusi audinių, auginamų fermose, mityba, žinoma, neigiamai atsiliepė gyvūnų sveikatingumui. 

Ūkininkai siekdami didesnio pelno perka ir ruošia gyvūnams nekokybiškus pašarus, kurių sudėtyje 

yra daug oksiduotų riebalų, patogeninių grybų, trūksta vitaminų bei mineralinių komponentų. 

Prasta žaliava ir nesubalansuotas racionas lemia audinių kepenų bei virškinamojo trakto ligas, 

kurios ypač paplitusios brangiakailių ūkiuose. Tokie sveikatos sutrikimai daro neigiamą įtaką 

kailio bei reprodukcijos kokybei. Didelį ekonominį nuostolį taip pat sukelia virusinės ligos, ypač 

audinių aleutinė liga, mėsėdžių maras. Šie virusai plinta labai greitai, todėl užkirsti kelią plitimui 

ūkio viduje praktiškai neįmanoma. Vienintelė prevencija nuo šių ligų gali būti skiepai, kurie, dėja, 

yra sukurti tik prieš keletą virusų. Griežtas higieninių, zoohigieninių reikalavimų laikymąsis, bei 

profilaktinės priemonės organizmo atsparumui stiprinti yra labai svarbūs taškai norint apsaugoti 

žvėrelius nuo ligų. 

 

1.6.1. Teisės aktai reglamentuojantys audinių gerovės reikalavimus 

 

 Asmenys, ar juridiniai asmenys, besiverčiantys kailine žvėrininkyste, turi laikytis tam tikrų 

reikalavimų, kurie pateikti teisiniuose dokumentuose: 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl kailinių gyvūnų laikymo 

reikalvimų patvirtinimo 2014 m. lapkričio 10 d. Nr. B1-970  

Bendrosios nuostatos: 

 1. Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus kailinių gyvūnų 

laikymo vietoms ir įrangai, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus kailinių gyvūnų laikymui ir 
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reikalavimus kailinių gyvūnų tikrinimui, siekiant užtikrinti kailinių gyvūnų sveikatingumą, gerovę ir 

apsaugą. 

III Skyrius. Reikalvimai laikymo vietoms ir įrangai:  

9. Laikymo vietos turi atitikti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimus, patvirtintus 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 

„Dėl Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“, ir šių Reikalavimų nuostatas. 

10. Naujos laikymo vietos turi būti įrengiamos vietovėje, kurioje galimas neigiamas aplinkos 

faktorių, pvz.: triukšmo, vibracijos, atmosferos taršos, planuojamos vietovės plėtros ir pan., 

poveikis kailinių gyvūnų gerovei yra minimalus. Projektuojant ir įrengiant laikymo vietą turi būti 

atsižvelgiama į kailinių gyvūnų skaičiaus didėjimą ir į tai, kad kailiniai gyvūnai būtų laikomi kiek 

įmanoma natūralesnėje gamtinėje aplinkoje, galinčioje patenkinti tam tikros kailinių gyvūnų rūšies 

laikymui būdingus poreikius, pvz., prieglobstį nuo nepalankių oro sąlygų ir pan.  

  Pagrindinis reglamento tikslas nustatyti reikalavimus apimančius 5 svarbiausias gyvūnų 

laisves: Laisvė nejausti alkio ir troškulio; Laisvė nuo nepatogumo; Laisvė nuo baimės ir nerimo; 

Laisvė nejausti skausmo, nebūti sužeistam ir nesirgti; Laisvė išreikšti naturalų prigimtinį elgesį. 

IV Skyrius. Kailinių gyvūnų tikrinimas 

26. Jei kailinių gyvūnų tikrinimo metu nustatoma, kad sutrikusi kailinių gyvūnų sveikata arba jei 

pastebimi akivaizdūs įprastos jų elgsenos nukrypimai, laikytojas ar kailinius gyvūnus prižiūrintis 

asmuo turi nedelsdamas imtis priemonių kailinių gyvūnų sveikatos sutrikimo priežastims nustatyti 

ir atitinkamų korekcinių veiksmų. Jei laikytojo ar kailinius gyvūnus prižiūrinčio asmens atliekami 

veiksmai neveiksmingi, turi būti konsultuojamasi su veterinarijos gydytoju ar kitu kompetentingu 

asmeniu.  

27. Sužeisti, sergantys ar stresą kenčiantys kailiniai gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi, prireikus 

atskiriami nuo kitų kailinių gyvūnų, perkeliami į kitą tinkamą laikymo vietą / įrangą arba 

nužudomi vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl 

žudomų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) nuostatomis.  

V Skyrius. Bendrieji kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai 

28. Kailiniams gyvūnams skiriamas plotas apskaičiuojamas atsižvelgiant į konkrečios rūšies 

kailinių gyvūnų amžių, lytį, svorį, biologinius poreikius ir grupės dydį. Turi būti siekiama išvengti 

kailinių gyvūnų elgsenos ar kitokių sutrikimų dėl jų laikymo ankštai, perpildytoje laikymo 

įrangoje.  

29. Laikymo įrangoje turi būti kailinių gyvūnų fiziologinius poreikius atitinkančių priemonių / 

medžiagų, pvz., šiaudų. Priemonės / medžiagos parenkamos atsižvelgiant į konkrečios rūšies 

kailinių gyvūnų poreikį. 
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30. Kailiniai gyvūnai kiekvieną dieną, jei įmanoma, reguliariais laiko tarpais turi būti šeriami 

tinkamu, maistingu, higienišku ir subalansuotu pašaru ir turi turėti galimybę bet kuriuo metu 

atsigerti švaraus vandens.  

31. Kailiniai gyvūnai visada turi turėti galimybę stebėti tos pačios rūšies gyvūnų elgseną, tyrinėti 

aplinką, taip pat patenkinti su socialinės struktūros palaikymu susijusios elgsenos poreikį, jei tai 

yra įprastos tam tikros rūšies kailinių gyvūnų elgsenos dalis ir jei tai pagerina jų gerovę.  

36. Kailinių gyvūnų neturi be reikalo varginti nuolatinis ar netikėtas triukšmas. Ventiliatoriai, 

šėrimo ar kita įranga laikymo vietose turi būti projektuojama, pastatoma, valdoma ir prižiūrima 

taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo.  

37. Kailiniai gyvūnai turi turėti galimybę pasislėpti nuo tiesioginių saulės spindulių ir negali būti 

nuolat laikomi ryškioje šviesoje ar visiškoje tamsoje. Kai dirbtinis apšvietimas būtinas, jo šaltiniai 

turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kailiniams gyvūnams nepatogumų, o natūralaus ar dirbtinio 

apšvietimo lygis turi būti pakankamas, kad kailiniai gyvūnai galėtų elgtis įprastai. 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b5f51f0696a11e4b6b89037654e22b, prieiga per internetą 

2014.11.10) 

 

DĖL ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2002 m. 

gegužės 16 d. Nr. 223, Vilnius (Valstybės žinios, 2002-05-22, Nr. 51-1974)  

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas 1997 Lapkričio 6 d., VIII-500 (Žin., 

1997, Nr. 108-2728) 

Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, fiziniai asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b5f51f0696a11e4b6b89037654e22b
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2. TYRIMŲ METODAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. Atlikimo laikas, vieta ir organizavimas 

 

 Magistro darbo tyrimas buvo atliekamas 2014 metais, x audinių ūkyje. Tyrimui buvo 

panaudota 50 fermoje auginamų kanadinių audinių, 25 patelės ir 25 patinėliai, kurių amžius buvo 6 

mėnesiai. Žvėreliai buvo girdomi skirtingais vandenimis: gintaro, titnago, kvarco bei 

struktūrizuotu- šarminiu vandeniu.  Sugrupuoti į 5 sekcijas po 10  pagal tai, kokiu vandeniu 

girdomi, bei kontrolinė grupė. Gyvūnai buvo laikomi vienodomis sąlygomis, po du viename garde 

(patelė ir patinėlis), šeriami tuo pačiu pašaru, į kurio sudėtį įeina: žuvis, įvairi mėsa, jų 

subproduktai, baltyminiai priedai, vitaminai. Girdyklos buvo įmontuotos kiekvienam gardui po 

vieną (dviems žvėreliams). Žvėreliai buvo vakcinuoti nuo mėsėdžių maro, virusinio enterito, 

botulizmo ir pseudomonozės.  Gyvūnų eutanazijai buvo naudota angliarūgštės dujų kamera. Prieš 

tyrimą buvo ištirti vandens indikatoriniai rodikliai, tyrimai atlikti Lietuvos Sveikatos Mokslų 

Universiteto, Maisto Saugos ir Kokybės katedros laboratorijoje.  

 Gyvūnai buvo girdomi 40 dienų. Sverti tris kartus, tyrimo pradžioje, po 20 dienų ir tyrimo 

pabaigoje. Svoriui matuoti buvo naudojamos  MATAS MSW7 techninės svarstyklės. Kailis buvo 

vertinamas du kartus- tyrimo pradžioje ir po eutanazijos. Kraujas paimtas iš karto po eutanazavimo 

iš krūtinės ląstos. Kraujo tyrimai atlikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Veterinarijos 

akademijos, Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinikos laboratorijoje. Gauti kraujo rezultatai buvo 

lyginami su 2014 metų spalio mėnesį ūkio veterinarijos gydytojo atliktais kraujo tyrimų 

rezultatais. 

Magistro darbas buvo atliktas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų: 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

DĖL MOKSLO IR MOKYMO TIKSLAIS NAUDOJAMŲ GYVŪNŲ LAIKYMO, 

PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO (Žin., 2012-11-10, Nr. 130-

6595), 

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas 1997 Lapkričio 6 d., VIII-500 (Žin., 

1997, Nr. 108-2728),  

DĖL ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2002 m. 

gegužės 16 d. Nr. 223, Vilnius (Valstybės žinios, 2002-05-22, Nr. 51-1974) 
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2.2. Metodikos 

2.2.1. Vandens paruošimas 

 

 Sruktūrizuotas-šarminis vanduo: Struktūrizavimui naudojome Lietuvos Sveikatos Mokslų 

Uniersiteto Veterinarijos akademijos vandenį ir vandens jonizatorių aQuator. Į vandens jonizatorių 

iš čiaupo prileidžiama 3 l vandens, uždaromas dangtis, įjungiamas jonizatorius, po 4 min. 

išjungiamas. Aparatas pagamina 2,7 l šarminio ir 0,3 l rūgštinio vandens. Šarminis vanduo 

perpilamas į švarią plastikinę tarą, rūgštinis nenaudojamas. 

 Gintaro vanduo- Į 5 l talpos plastikinę tarą, įdedama maždaug 300 g Baltijos jūros gintaro 

gabalėlių, jie turi padengti visą taros dugną. Pripilama 5 l ūkio vandentiekio (ŪV) vandens. 

Vanduo laikomas 1 parą, po to galima naudoti. 

 Kvarco vanduo- Į 5 l talpos plastiko tarą, įdedama 100 g kalnų krištolo ( baltojo kvarco) 

gabalėlių, ir plastiko tara pripildoma ŪV vandens. Po paros galima naudoti. 

 Titnago vanduo- Į 5 l talpos plastikinę tarą, įdedame 100 g titnago uolienos, bei užpildome 

tarą ŪV vandeniu. Vandenį galima naudoti po 3 parų. 

(Ilgevičienė, 2009)  

 

2.2.2. Vandens tyrimai 

 

 Tyrimo tikslas: ištirti vandenyje esančias chemines medžiagas, kurios turi įtakos vandens 

kokybei, nustatyti jų kiekį bei gautus rezultatus palyginti su vandens hiegienos normos 

reikalavimais.   

Geriamojo vandens reikalavimai 

 

Lietuvoje geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolę atlieka valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Kontrolė atliekama, vadovaujantis teisės aktais, be išankstinio įspėjimo, 

reguliariai pagal iš anksto sudarytas programas. 

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai pateikti teisės aktuose:  

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas 2001 m. liepos 10 d. Nr.IX-433 (Valstybės 

žinios, 2001-07-25, Nr. 64-2327) 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas: 

1. Šis įstatymas nustato į rinką tiekiamo, maisto įmonėse ir individualiai asmeniniame namų ūkyje 

naudojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimo sąlygas, įgyvendinant Lietuvos 
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Respublikos gyventojų teisę vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį, bei gauti informaciją apie 

jo saugą ir kokybę. 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos: 

2. Geriamasis vanduo: 

1) bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų 

ūkio reikmėms, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiekiamas iš vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, 

buteliais ar kitaip įpakuotas. 

2) Yra saugus, kai atitinka saugiam produktui keliamus reikalavimus, patvirtinančius, kad jo 

vartojimas nekelia jokios rizikos žmonių sveikatai ir gyvybei arba kelia ne didesnę riziką negu ta, 

kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama, ir apie kurią vartotojams pranešama teisės aktų 

nustatyta tvarka, ir kai yra užtikrinta teisės aktų nustatyta gaunamo, ruošiamo ir tiekiamo 

vartotojams geriamojo vandens apsauga nuo taršos bei programinė priežiūra. 

  5. Geriamojo vandens kokybė – teisės aktų nustatyta geriamojo vandens savybių visuma, 

leidžianti tenkinti išreikštus ir numanomus vandens vartotojų poreikius. 

3 straipsnis. Fizinių ir juridinių asmenų aprūpinimo geriamuoju vandeniu bendrieji principai: 

1. Draudžiama tiekti į rinką geriamąjį vandenį, kuris neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, 

jeigu neįrodyta, kad naudojamas griežtai ribotą laikotarpį, toks vanduo nekels potencialaus 

pavojaus žmonių sveikatai. 

2. Pagrindinis geriamojo vandens šaltinis yra požeminis vanduo. Išimtiniais atvejais geriamajam 

vandeniui ruošti gali būti naudojamas paviršinių telkinių vanduo 

14 straipsnis. Atsakomybė: 

1. Geriamojo vandens tiekėjai privalo laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, vykdyti 

Sveikatos apsaugos ministerijos, maisto kontrolės institucijos bei kitų kontrolės institucijų teisėtus 

nurodymus ir reikalavimus. 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389378&p_query=&p_tr2=2, prieiga 

per internetą, 2010.11.30) 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24 : 2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR 

KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ (Valstybės žinios, 2003-08-13, Nr. 79-3606) 

I. Taikymo sritis: 

1. Ši higienos norma nustato geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir 

kokybės reikalavimus. 

3. Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams, 

geriamojo vandens vartotojams, imantiems geriamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389378&p_query=&p_tr2=2
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naudotojų vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių ir naudojantiems 

jį maisto tvarkymo įmonėse, viešojo naudojimo pastatuose bei pastatų buitinio karšto vandens 

sistemose. 

II. Bendrosios nuostatos: 

6. Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai:  

6.1. jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių 

kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai. 

6.2. geriamasis vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus minimalius mikrobinius ir 

toksinius (cheminius) rodiklius. 

6.3. užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, o vandens 

programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir 

nustatyti, ar vanduo atitinka šioje higienos normoje nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) 

rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose. 

 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216309&p_query=&p_tr2=2, prieiga 

per internetą, 2003.07.03) 

Geriamojo vandens tiekėjai turi laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, už vandens saugą ir 

kokybę atsako tiekėjas.  

 

Vandenyje esančių cheminių medžiagų ir jų kiekio nustatymas 

 

Vandens pH nustatymas 

 Tyrimo metu yra nustatoma vandenilio jonų koncentracija. Leidžiamas geriamojo vandens 

pH yra 6,5-9,5. Vienas iš galimų pH nustatymo būdų yra ekspres metodas, pagrįstas indikatoriaus 

savybe keisti spalvą priklausomai nuo vandenilio jonų koncentracijos. Indikatorinė juostelė 

pamerkiama į tiriamąjį vandens mėginį, palaikoma 1sekundei  ir po minutės lyginame spalvos 

pasikeitimą pagal ant pakuotės nurodytą skalę.  

Amonio kiekio vandenyje nustatymas 

 Amonis, kaip ir kitos cheminės medžiagos, nustatomos kokybiškai ir kiekybiškai. Leidžiamas 

amonio kiekis geriamajame vandenyje yra ne daugiau kaip 0,50 mg/l. Amonio nustatymas 

pagrįstas jo savybe reaguoti su Neslerio reagentu: priklausomai nuo amonio kiekio vanduo 

nusidažo geltona arba ruda spalva.  

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216309&p_query=&p_tr2=2
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Ekspres metodas su Neslerio reagentu 

 Reagentai ir darbo priemonės: Neslerio reagentas, 50% Segneto druskos tirpalas, 

mėgintuvėliai,  1-10 ml pipetės.  

 Metodika: Į mėgintuvėlį įpylus 10 ml tiriamojo vandens, įlašinus 5 lašus Segneto druskos 

tirpalo ir 5 lašus Neslerio reagento , mėgintuvėlio turinys sumaišomas. Jei amonio yra, atsiranda 

geltonai ruda spalva. 

Apytikris amonio kiekio vandenyje nustatymas pagal spalvos intensyvumą. 

Spalva žiūrint iš šono Spalva žiūrint iš viršaus Amonio kiekis, mg/l 

Nėra Nėra 0,04 

Nėra Labai silpnai gelsva 0,08 

Labai silpna gelsva Silpnai gelsva 0,20 

Labai silpna gelsva Gelsva 0,40 

Silpnai gelsva Šviesiai geltona 0,80 

Šviesiai gelsva Geltona 2,00 

Geltona Intensyviai geltonai rusva 4,00 

Ryškiai geltona, tirpalas šiek 

tiek drumstas 

Ruda, tirpalas drumstas 8,00 

Ruda, tirpalas drumstas Ruda, tirpalas drumstas 20,00 

 

Nitritų nustatymas vandenyje 

 Geriamojo vandens sudėtyje nitritų negali būti daugiau nei 0,50 mg/l. Nitritus, kaip ir kitus 

cheminius junginius vandenyje galima nustatyti ekspres metodu, naudojant indikatorinę juostelę. 

Juostelė pamerkiama į tiriamąjį vandenį ir palaikoma 1 minutę, žiūrima ar įvyksta spalvos 

pasikeitimas. 

Nitratų nustatymas vandenyje 

 Geriamajame vandenyje nitratų turi būti ne daugiau kaip 50 mg/l. Ar vandenyje yra nitratų 

taip pat galima nustatyti, naudojant ekspres metodą su indikatorinėmis juostelėmis. Juostelę 

pamerkiant į tiriamą vandenį ir palaikius 1 minutę, stebimas spalvos pasikeitimas. 

 

Chloridų kiekio nustatymas vandenyje 

 Chloridai vandenyje gali būti nustatomi ekspres metodu vandenį veikiant sidabro nitrato 

tirpalu. 
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Reagentai ir darbo priemonės: azoto rūgštis, 10% sidabro nitrato tirpalas, mėgintuvėliai, 1-5 ml 

pipetės.  

  Darbo metodika: Į mėgintuvėlį įpilama 5 ml tiriamo vandens, įlašinami 2 lašai azoto rūgšties 

ir 2 lašai sidabro nitrato tirpalo. Jei chloridų yra, tirpale susidaro baltas drumstumas, pagal kurio 

intensyvumą nustatomas chloridų kiekis (mg/l). Vertinimas pagal lentelę: 

Apytikris chloridų kiekio vandenyje nustatymas pagal drumstumo intensyvumą. 

Tirpalo drumstumas Chloridų kiekis, mg/l 

Silpnas 1-10 

Stiprus 10-20 

Susidaro balti dribsniai 50-100 

Iškrenta baltos nuosėdos 100 

 

Sulfatų nustatymas 

 Sulfatų kiekis geriamajame vandenyje neturi viršyti 250 mg/l. Norint nustatyti, ar 

geriamajame vandenyje yra sulfatų, nustatoma ekspres metodu, vandenį veikiat bario chloridu. 

Reagentai ir darbo priemonės: nustatant ekspres metodu -25% druskos rūgšties tirpalas, 5% bario 

chlorido tirpalas, standartinis kalio sulfato tirpalas, kurio 1 ml yra 0,5 mg sulfatų, kolorimetriniai 

mėgintuvėliai, 1-10 ml graduotos pipetės.  

 Darbo metodika: Į megintuvėlį įpilama 5 ml tiramojo vandens, įlašinami 3 lašai HCl tirpalo ir 

5 lašai bario chlorido tirpalo. Megintuvėlio turinys sumaišomas. Jei sulfatų yra, tirpale susidaro 

baltas drumstumas, pagal kurio intensyvumą nustatomas sulfatų kiekis (mg/l). Vertinama pagal 

lentelę. 

Apytikris sulfatų kiekio vandenyje nustatymas pagal drumstumo intensyvumą 

Tirpalo drumstumas Sulfatų kiekis, mg/l 

Silpnas, atsiranda po kelių min. 1-10 

Silpnas, atsiranda iš karto 10-100 

Didelis drumstumas 100-500 

Tirpalas labai drumstas, nuosėdos greitai kaupiasi 500 
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Geležies vandenyje nustatymas 

 Geriamajame vandenyje geležies turi būti ne daugiau kaip 200 µg/l. Tyrimas atliekamas 

vandenį veikiant rodanidais, ekspres metodu. Jei geležies yra, kalio rodanido tirpalas nusidažo 

gelsvai rausva spalva. 

  Reagentai ir darbo priemonės: Koncentruota druskos rūgštis, 3% vandenilio peroksidas, 50% 

amonio arba kalio rodanido tirpalas. 

 Darbo metodika: Į mėgintuvėlį įpilama 10 ml tiriamojo vandens, įlašinami 3 lašai druskos 

rūgšties, 3 lašai vandenilio peroksido ir 4 lašai amonio arba kalio rodanido. Sumaišius paliekama 

stovėti 5 min. Rezultatai vertinami pagal spalvos pasikeitimo intensyvumą. 

Apytikris geležies kiekio vandenyje nustatymas pagal spalvos intensyvumą. 

Spalva žiūrint iš šono Spalva žiūrint iš viršaus Geležies kiekis, µg/l 

Nėra Nėra 05 

Vos pastebima gelsvai rausva Labai silpnai gelsvai rausva 10 

Labai silpnai gelsvai rausva Silpnai gelsvai rausva 30 

Silpnai gelsvai rausva Šviesiai gelsvai rausva 50 

Šviesiai gelsvai rausva Gelsvai rausva 100 

Ryškiai gelsvai rausva  Gelsvai raudona 200 

Šviesiai gelsvai raudona Ryškiai raudona 500 

  

Vandens kietumo nustatymas 

 Kietumas įvertinamas nustatant kalkių kiekį vandenyje. Tyrimui naudojamos indikatorinės 

juostelės, kurios vienai sekundei pamerkiamos į tiriamąjį vandenį ir po 1-2 min. vertinamas 

juostelės spalvos pasikeitimas, lyginant su spalvų skale ant pakuotės, ir pagal skalės spalvas 

nustatome ar vanduo minkštas, kietas, labai kietas. 

(Jankauskas, 2012) 

2.2.3. Kailio vertinimas 

 

 Audinių kailis yra vertinamas pagal daugumą kriterijų pvz. kailio tipą, poplaukio atspalvį ir 

kt. Kokybė nustatoma pagal plauko ilgį, tiesumą ir tankumą. Pavyzdžiui Kopenhagos aukcionuose 

yra pateikiamos keturios kokybės klasės: purple, platinum, burgundy ir ivory. Ilgumas skirstomas į 

dvi grupes: clasic ir velvet, ilgumas išreiškiamas plauko ir poplaukio santykiu. Kiekvienoje, 

aukcionus rengiančioje, šalyje kokybės klasės gali būti skirtingos. Kailio kokybė nustatoma 

specialiomis kompiuterinėmis mašinomis, tačiau įgudęs specialistas gali vizualiai įvertinti kailio 
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kokybės parametrus. Mūsų atliekamo tyrimo metu, kompetentingų darbuotojų pagalba, kokybė 

buvo vertinama remiantis Kopenhagos aukcionų vertinimo pavyzdžiu. 

Kokybės klasės: 

Purple Lengvas, švelnus kailis. Ypatingai gražūs, 

tiesūs ir trumpi dengiamieji plaukai, poplaukis 

ypač tankus ir pilnas. 

Platinum Gražūs, palyginus tiesūs, dengiamieji plaukai, 

tankus ir pilnas poplaukis. 

Burgundy Lygus sluoksnis dengiamųjų plaukų, tankus, 

purus poplaukis. Nežymiai pakrypęs augimas. 

Ivory Dengiamųjų plaukų ir poplaukio balansas 

harmoningas, netolygus augimas. 

 

Plaukų ilgumo vertinimo klasės: 

Velvet Dengiamieji plaukai nežymiai, mažiau nei 1/3 

ilgesni už poplaukį. Dominuoja poplaukis. 

Classic Dengiamieji plaukai daugiau nei 1/3 ilgesni už 

poplaukį. Dominuoja dengiamieji plaukai. 

 

Prieiga per internetą (http://www.kopenhagenfur.com/fur-a-to-z/fur-types/mink) 

 

 

http://www.kopenhagenfur.com/fur-a-to-z/fur-types/mink
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1 pav. Burgundy velvet 

2 pav. Burgundy classic  

 

3 pav. Ivory classic 
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2.2.4. Kraujo ėmimas ir tyrimas 

 

Kraujas imamas iš karto po eutanazijos. Skalpeliu atidaroma krūtinės ląsta ir prapjaunamos 

stambiosios kraujagyslės, kraujas surenkamas švirkštu. Kraujas iš švirkšto suleidžiamas į 

vienkartinį mėgintuvėlį su EDTA. Mėgintuvėlis pavartomas 30 sekundžių. Vežamas į laboratoriją. 

Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinikoje kraujas buvo tiriamas URILUX analizatoriumi.  

Rezultatų pateikimas 

Statistinei duomenų analizei atlikti buvo naudota kompiuterinė programa Microsoft Excel 

2010. Duomenys pateikti lentelėmis, diagramomis, nuotraukomis bei aprašu kitame skyriuje.  
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3. REZULTATAI 

3.1. Vandens tyrimo rezultatai 

 

 Ištyrus vandens indikatorines savybes nustatėme, kad visi vandenys atitinka kokybės 

reikalavimus, vandenyse neradome nė vienos iš tirtų medžiagų. Įvertinus vandens kietumą, 

nustatėme, kad visi tirti vandenys yra kieti. 

3.2. Prieaugio kitimas tyrimo metu 

 

 Lentelėse 1 ir 2 pateikti kiekvienos grupės narių bendri svorio vidurkiai, nustatyti prieš 

tyrimą (1 svėrimas), po 20 dienų (2 svėrimas), tyrimo pabaigoje (3 svėrimas). 

 

1 lentelė. Patinų svorio pokytis prieš tyrimą, po 20 dienų ir tyrimo pabaigoje. 

Patinai 1 svėrimas 2 svėrimas 3 svėrimas 

Gintaro (A) 3,405±0,181 3,4774±0,135 3,4884±0,127 

Kvarco (B) 2,977±0,0902 3,117±0,175 3,222±0,161 

Titnago (C) 3,1792±0,151 3,247±0,167 3,321±0,165 

Šarminio (B) 2,8266±0,246 2,847±0,25 2,848±0,251 

Kontrolinė (K) 3,3312±0,124 3,31±0,108 3,314±0,107 

 

 Palyginus A grupės patinėlių svorio vidurkius nustatyta, kad prieš  tyrimą jų svorio vidurkis 

buvo 3,405 g, o po 20 dienų padidėjo 7,24 %, tyrimo pabaigoje padidėjo 1,1%. Iš viso per 40 

dienų patinai priaugo 8,34 % (0,08 g). 

 B grupės patinai pirmojo svėrimo metu svėrė 2,977 g , po 20 dienų 14 % daugiau, trečiojo 

svėrimo metu svėrė 10,5 % daugiau nei antrojo metu. Iš viso, nuo tyrimo pradžios, priaugo 24,5 % 

(0,245 g) . 

 C grupės patinų svoris pirmo svėrimo metu buvo 3,179 g, antrojo metu 6,78 % didesnis nei 

pirmojo, tyrimo pabaigoje svoris buvo 7,4 % didesnis nei antrojo metu. Iš viso per 40 dienų 

žvėreliai priaugo 14,18 % (0,142 g). 

 D grupės patinų svoris tyrimo pradžioje nustatytas 2,826 g. Po 20 dienų svoris padidėjo 

2,04%, iki tyrimo pabaigos patinai priaugo tik 0,1 %. Iš viso audinės priaugo 2,14 % (0,021 g). 
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 Kontrolinėje grupėje prieš tyrimą patinų svorio vidurkis buvo 3,331 g, po 20 dienų svoris 

sumažėjo 1,9 %, bet iki tyrimo pabaigos priaugo 0,8 %. Bendrai, per 40 dienų, svoris nukrito 1,1% 

(0,011 g).  

  Palyginus grupių A, B, C, D ir kontrolinės grupės svorius tyrimo pabaigoje nustatėme, kad A 

grupės patinai priaugo 7,24 % daugiau svorio nei K grupės patinėliai. B grupės gyvūnai priaugo 

23,4 % daugiau svorio nei K grupės gyvūnai. C grupės žvėrelių svoris padidėjo 13,08 % daugiau 

nei K grupės žvėrelių. D grupės audinių svoris po tyrimo buvo 1,04 % didesnis nei K grupės 

audinių. 

 

2 lentelė. Patelių svorio pokytis prieš tyrimą, po 20 dienų ir tyrimo pabaigoje. 

Patelės 1 svėrimas 2 svėrimas 3 svėrimas 

Gintaro (A) 1,779±0,068 1,799±0,069 1,805±0,068 

Kvarco (B) 1,633±0,032 1,632±0,03 1,666±0,044 

Titanago (C) 1,6532±0,115 1,668±0,096 1,697±0,091 

Šarminio (D) 1,906±0,192 1,933±0,201 1,942±0,199 

Kontrolinė (K) 1,892±0,125 1,934±0,181 1,935±0,187 

 

 A grupėje prieš tyrimą patelių svoris buvo 1,779 g, pasvėrus po 20 dienų nustatyta, kad 

gyvūnų svoris nepakito, tyrimo pabaigoje svoris buvo 0,6 % didesnis nei po 20 dienų. Iš viso, per 

40 dienų, A grupės patelės priaugo 0,6 % (0,026 g).  

 B grupėje pirmojo svėrimo metu patelės svėrė 1,633 g. Po 20 dienų svoris nukrito 0,1%, o 

tyrimo pabaigoje jos svėrė 3,4 % daugiau nei antro svėrimo metu. Iš viso, per 40 dienų, jų svoris 

padidėjo 3,3 % (0,033 g). 

 C grupės patelių svoris tyrimo pradžioje buvo 1,653 g. Antro svėrimo metu 1,48 % didesnis 

nei pirmojo, trečio svėrimo metu 2,9 % didesnis nei antrojo. Iš viso tyrimo metu patelės priaugo 

4,38%  (0,0438 g). 

 D grupėje prieš tyrimą patelės svėrė 1,906 g, po 20 dienų jų prieaugis buvo 2,7 % didesnis 

nei pirmojo svėrimo metu. Trčiojo svėrimo metu svoris buvo 0,9 % didesnis nei antrojo. Iš viso 

per 40 dienų patelės priaugo 3,6 % (0,036 g). 

 Kotrolinės grupės (K) patelių svoris tyrimo pradžioje buvo 1,892 g. Pasvėrus po 20 dienų, 

svoris buvo 4,2 % didesnis nei prieš tyrimą, o trečiojo svėrimo metu nustatyta, kad svoris buvo 

0,1%  didesnis nei antruoju svėrimu. Per visą tyrimą jos priaugo 4,3 % ( 0,043 g). 
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 Palyginus A, B, C, D grupių ir kontrolinės grupės svorius po tyrimo nustatyta, kad K grupės 

patelės priaugo 3,7 % daugiau svorio nei A grupės patelės. B grupės audinės priaugo 1 % mažiau 

svorio nei K grupės audinės. C grupės prieaugis 0,08 % didesnis už K grupės prieaugį. D grupės 

žvėrelių svoris buvo 0,7 % mažesnis nei K grupės svoris. 

3.3. Kailio kokybės vertinimo rezultatai 

 

 Audinių kailio kokybė buvo vertinama prieš ir po tyrimo, remiantis Kopenhagos aukcionų 

kailio kokybės vertinimo klasėmis: I/C- ivory classic, B/C- burgundy classic, B/V- burgundy 

velvet, P/C- platinum classic, P/V- platinum velvet. Kokybės klasės nurodytos eilės tvarka nuo 

žemiausios iki aukščiausios rūšies. 

 

 

4 pav. Audinių, kurios girdytos gintaru praturtintu vandeniu kailio įvertinimas 

 Šioje grupėje prieš tyrimą buvo nustatyta 20 % B/C klasės kailio kokybę atitinkančių audinių. 

B/V kokybės klasei priskyrėme 50 % audinių, P/V klasei- 30 %. Po 40 dienų dar kartą įvertinus 

šios grupės kailio kokybę nustatėme, kad 70 žvėrelių kailiai atitiko B/V klasės kokybę ir 30 P/V 

klasės kokybę. B/C klasei gyvūnų nebuvo priskirta.  
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5 pav. Audinių girdytų kvarco mineralais praturtintu vandeniu kailio kokybės vertinimas 

 Prieš tyrimą ivertinus kailio kokybę B/C klasei priskyrėme 30 %, B/V klasei- 50 %, P/V-

20%. Po tyrimo nustatyta 40 % B/V klasei priklausančių audinių ir 60 % P/V kokybės klasei 

priklausančių audinių.  
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6 pav. Titnago uolienos mineralais praturtintu vandeniu girdytų audinių kailio kokybės 

vertinimas 

 Prieš tyrimą B/C grupei priskirta 30 % žvėrelių, B/V gupei 50 %, P/V grupei 20% žvėrelių. 

Įvertinus kailį po tyrimo B/C grupės kokybę atitiko 10 % audinių, B/V kokybę atitiko 40%, P/C 

klasei priskirta 20 %,  P/V klasei- 30 % žvėrių  

 

 

7 pav. Šarminiu vandeniu girdytų audinių kailio kokybės įvertinimas 

 Prieš tyrimą nustatyta 40 % žvėrelių turinčių B/C kokybės klasės požymius, 50 % žvėrelių 

kailiai atitiko B/V klasės kokybės požymius ir 10 % žvėrelių priskirta P/V kokybės klasei. Po 

tyrimo įvertinus kailio kokybę nustatyta 40 % B/C, 60 % B/V ir 20 % P/V kokybės klasių 

požymius turinčių gyvūnų.  
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  8 pav. Kontrolinės grupės gyvūnų, girdytų įprastu ūkio vandentiekio vandeniu kailio 

įvertinimas  

 Prieš tyrimą įvertinus kailio kokybę buvo nustatyta, kad 60 % audinių turi B/C klasės 

reikalavimus, 30 % atitinka B/V klasės reikalavimus, 10 % turi P/V klasės reikalavimus. Po tyrimo 

50 % audinių priskirta B/C klasei, 30 % B/V klasei, 10 % P/C ir 10 % I/C klasėms.  

3.4. Kraujo tyrimų rezultatai 

 

 Audinių kraujo morfologiniai tyrimai buvo atlikti prieš girdant specialiais vandenimis ir po 

girdymo praėjus 40 dienų. Visų grupių A, B, C, D ir K kraujo rezultatai prieš tyrimą beveik 

nesiskyrė. Kontrolinės grupės kraujo rezultatai po eksperimento taip pat nepakito. Todėl 

rezultatuose pateikėme tik tiriamųjų grupių A, B, C, D  kraujo rezultatus gautus po girdymo 

specialiais vandenimis palyginimą su kontroline grupės kraujo rezultatais, kurie nepasikeitė viso 

tyrimo metu ir yra analogiški prieš girdymą gautiems A, B, C, D grupių rezultatams. 
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3 lentelė. Kraujo morfologiniai rodikliai po eksperimento 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (Duomenys laikomi statistiškai patikimais kai lyginamos A, B, C, 

D grupės su kontroline grupe)  

 Tarpusavyje lyginome tik tuos rodiklius, kurie buvo virš arba žemiau normos ribų ir po 

tyrimo pakito į vieną ar į kitą pusę. Rodiklių, kurie prieš tyrimą buvo ir po jo liko normos ribose 

nelyginome, nes svyravimai normos ribose yra fiziologiškai normalus reiškinys. 

 Ištyrus kraują tyrimo pabaigoje nustatyta, kad  tiek A, B, C, D tiek kontrolinės grupės  RBC 

rodiklis buvo normos ribose tarp 6,35-11,2 x10ˆ12/L. Rodiklis HCT taip pat buvo nustatytas 

normalus tarp 37,0-55,0 % visose grupėse. Hemoglobino (HGB) kiekis kraujyje buvo normalus 

tarp 11-17 g/dl visose grupėse. MCH kraujo rodiklis visose grupėse nustatytas normos ribose  

14,0-18,0 pg. RDW kiekis kraujyje buvo normalus visose grupėse  tarp 16,0-25,0 %. Leukocitai 

(WBC) taip pat išliko normoje 2,0-10,0x10ˆ9/L. Neturofilų kiekis taip pat buvo normalus visose 

grupėse tarp 0,62-3,3 x10ˆ9/L. Limfocitai ir monocitai buvo normos ribose LYM 1,0-8,0 x10ˆ9/L,  

  Gintaro Kvarco Titnago Šarminio Kontrolinė Norma 

RBC x10ˆ12/L 8,612 ±0,61 9,821 ±0,29 9,836±0,40 10,756 ±0,23 7,571 ± 1,31 6,35-11,2 

HCT % 52,4 ± 2,15 54,98± 1,89 53,89 ± 1,15 53,12± 2,84 47,76± 6,71 37,0-55,0 

HGB g/dl 15,65±0,60 15,41± 0,44 15,7 ± 0,58 16,63± 0,35 16,32± 0,27 11,0-17,0 

MCV fL  56,81±1,53** 56,68±1,03*** 59,8± 1,03* 55,32±0,87*** 61,75± 0,86 45,0-55,0 

MCH pg 17,02± 0,42 16,35± 0,30 16,02± 0,47 14,94± 0,14 17,03± 0,18 14,0-18,0 

MCHC g/dl 27,28± 0,88 29,72± 0,58 27,14± 0,64 28,3± 0,88 28,56± 0,37 32,0-35,0 

RDW % 16,64± 0,18 16,71± 0,14 16,52± 0,15 17,04± 0,17 16,46± 0,08 16,0-25,0 

RETIC K/µL 139,74± 20,5 115,9± 7,13 122,98± 9,35 116,63± 8,50 84,09±10,78 0,0-60,0 

WBC x10ˆ9/L 4,15± 0,48 3,571± 0,47 3,921± 0,61 8,363± 0,61 6,22± 1,35 2,0-10,0 

NEU x10ˆ9/L 0,649± 0,12 0,612± 0,09 0,89± 0,14 2,531± 0,42 0,419± 0,09 0,62-3,3 

LYM x10ˆ9/L 3,175± 0,62 2,892± 0,39 3,516± 0,74 2,175± 0,21 4,027± 1,16 1,0-8,0 

MONOx10ˆ9/L 0,64± 0,05 0,217± 0,03 0,271± 0,04 1,086± 0,11 0,544± 0,11 0,18-0,9 

EOS x10ˆ9 /L 0,445± 0,10 0,207± 0,05 0,267± 0,03 0,412± 0,08 0,244± 0,10 0,10-0,60 

BASO x10ˆ9/L 0,026± 0,003 0,026± 0,01 0,043± 0,01 0,09± 0,01 0,036± 0,01 0,0-0,10 

PLT K/µL 236,9± 64,28 161,4± 44,11 273,2±58,64* 286,7±38,28** 129,8±28,61 270-880 

MPV fL 5,9± 0,48* 4,36± 0,14 6,6± 0,54 7,6± 0,08** 4,76± 0,39 8,0-12,0 
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MONO 0,18-0,9 x10ˆ9/L visose grupėse. Eozinofilų ir bazofilų kiekiai nustatyti normalūs EOS 

0,10-0,60 x10ˆ9/L ir BASO 0,0-0,10x10ˆ9/L tiek tiriamosiose tiek kontrolinėje grupėse. Rodikliai 

MCV, MCHC, RETIC, PLT IR MPV nustatyti virš arba žemiau normos ribų bei pakitę palyginus 

su prieš tyrimą buvusiais rezultatais. 

 

 

9 pav. MCV rodiklio rezultatai  

 Literatūroje nurodyta, kad audinių kraujo MCV norma yra 45,0-55,0 fL (Matchett, 2012).  

Kontrolinės grupės K MCV rodiklis buvo 61,75 fL, A grupės 56,81 fL t.y. 8,7 % mažesnis nei K 

grupės, B grupės 56,68 fL t.y. 8,9 % mažesnis nei K grupės, C grupės 59,8 fL t.y. 3,26 % mažesnis 

nei K grupėje, D grupės rodiklis buvo 55,32 fL t.y. 11,62 % mažesnis nei kontrolinės grupės 

MCV. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

titnago(C) gintaro(A) kvarco(B) šarminis(D) kontrolė(K)

MCV(fL)

Norma

Norma



39 

 

  

10 pav. MCHC rodiklio rezultatai  

 Literatūroje nurodyta,kad audinių kraujo rodiklio MCHC normos ribos yra tarp  32,0-35,0 

g/dl (Matchett, 2012).  Kontrolinės grupės MCHC buvo 28,56 g/dl, A grupės 27,28g/dl t.y. 4,69 % 

mažesnis nei K grupės, B grupės 29,72 g/dl arba 3,9 % didesnis nei K grupės, C grupės 27,14 g/dl 

arba 5,23 % mažesnis nei K grupės, D grupės 28,3 g/dl arba 0,92 % mažesnis už kontrolinės 

grupės MCHC. 
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 11 pav. RETIC rodiklio rezultatai 

 Audinėms nustatyta RETIC norma yra 0,0-60,0 K/µL (Matchett, 2012). Kontrolinės grupės 

retikuliocitų kiekis buvo nustatytas 84,09 K/µL. A grupėje nustatyta 139,74 K/µL arba 39,82 % 

daugiau nei K grupėje. B grupėje 115,9 K/µL arba 27,45 % didesnis nei kontrolinėje. Grupėje C 

122,98 arba 31,62 % didesnis nei K grupės. D grupės RETIC rodiklis buvo 116,63 K/µL arba   

27,9 % didesnis nei kontrolinės grupės. 
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12 pav. MPV kraujo rodiklio rezultatai  

 MPV norma audinėms yra 8,0-12,0 fL (Matchett, 2012). Kontrolinės grupės MPV buvo 

nustatytas 4,76 fL, A grupėje rodiklis buvo 5,9 fL arba 19,32 % didesnis nei K grupės. B grupės 

rodiklis 4,86 fL arba 2,08 % didesnis nei kontrolinės. C grupėje buvo nustatytas 6,6 fL arba    

27,88 % didesnis nei K grupės MPV. Grupėje D buvo 7,6 fL t.y. 37,7 % didesnis nei kontrolinės 

grupės rodiklis. 
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13 pav. PLT rodiklio rezultatai  

 PLT norma audinėms yra nurodyta 270-880 K/µL (Matchett, 2012). Kontrolinės grupės PLT 

buvo 129,8 K/µL, A grupėje 236,9 K/µL arba 45,21 % didesnis nei kontrolinės grupės. B grupėje 

rodiklis buvo 161,4 arba 19,58 % didesnis nei kontrolinėje. C grupėje 52,49 % ir D grupėje    

54,73 % didesnis nei kontrolinės grupės PLT. C ir D nustatyti normos ribose. 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

 Tyrimo tikslas buvo įvertinti kokį poveikį audinių produkcijai ir sveikatingumui daro 

struktūrizuotas ir mineralais praturtintas vanduo. 

 Remiantis tyrimo metu gautais trijų svėrimų rezultatais, nustatyta, kad reikšmingo skirtumo 

tarp kontrolinės grupės ir skirtingus vandenis gėrusių audinių grupių nebuvo. Svoris kito viso 

tyrimo metu, tačiau labai nežymiai, manoma, kad prieaugio kitimas vyko dėl natūralių fiziologinių 

procesų, vykstančių organizme. Autorius Unzhakov (2000) atliko tyrimus su audinėmis, 

panaudojant sukcinito rūgštį, audinių augimo aktyvumui pagerinti ir įrodė, kad gintaro rūgšies 

įtraukiant į pašarą augimo periodu padidėja kraujo enzimų aktyvumas, LDH aerobinė frakcija ir 

stimuliuojamas gyvūnų augimas. Wang KaiYing (2011) atliko tyrimus su audinėmis, tyrimui 

panaudojo gintaro rūgštį, į pašaro dozę įtraukiant 0,4 %  rūgšties.  Buvo įrodyta, kad sukcinito 

rūgštis gerina pepsino aktyvumą, tuo pačiu pagerėja virškinimas ir medžiagų apykaita, todėl gerėja 

produkcija. Mūsų tyrimų metu nebuvo naudojama gryna rūgštis, o tik vanduo kuriame išmirkyti 

gintaro gabalėliai, todėl sukcininės rūgšties koncentracija, manoma, buvo daug mažesnė ir tai 

galėjo būti priežastis kodėl negavome reikšmingų rezultatų svorio atžvilgiu. 

 Kailio kokybė buvo vertinama prieš tyrimą ir po jo. Remiantis gautais tyrimo duomenimis 

buvo nustatyta, jog audinių girdytų titnago ir kvarco vandeniu, kailio kokybė pagerėjo  30 %, o 

gėrusių gintaro ir šarminį vandenis pagerėjo 20 %. Kai tuo tarpu kontrolinės grupės kailio kokybė 

pablogėjo 20 %. Manoma, kad kailio kokybė galėjo pagerėti ir dėl sumažėjusios oro temperatūros, 

kuri yra palanki kailio brendimui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kontrolinės grupės kailio kokybė 

suprastėjo, galime tvirtinti mineralais praturtinto ir jonizuoto vandens teigiamą poveikį kailiui.  

 Audinių kraujo morfologiniai tyrimai buvo atlikti, prieš girdant specialiais vandenimis, ir po 

girdymo praėjus 40 dienų. Remiantis gautais rezultatais nustatėme, kad tie kraujo rodikliai, kurie ir 

prieš tyrimą buvo normos ribose pakito nežymiai ir liko normoje. Palyginus A, B, C, D grupių ir 

kontrolinės grupės rodiklius, kurie buvo žemiau ar virš normos ribų, nustatėme, kad PLT rodiklis 

C (titnago vandens) ir D (šarminio vandens) grupėse pakilo iki normos ribų ir reikšmingai skyrėsi 

nuo kontrolinės grupės PLT. A ir B grupėse PLT taip pat padidėjo, tačiau nesiekė normos ribų. 

PLT rodiklis parodo trombocitų kiekį kraujyje. Trombocitai užtikrina kraujo krešėjimą (Zaleskis, 

2002). Sergant virusinėmis ligomis audinių kraujyje matomi funkciniai ir biocheminiai trombocitų 

pakitimai, palyginus su normaliais trombocitų kiekiais (Moore, 2010). Remiantis literatūros 

šaltiniais galima teigti, kad trombocitų sumažėjimas galėjo būti virusinės ligos pasekmė ir pagal 

gautus PLT rodiklius matome, kad titnago ir šarminis vandenys (iš dalies ir kvarco bei gintaro 

vandenys)  galėjo turėti teigiamos įtakos audinių organizmui kovojant su virusais. Kraujo rodiklis 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Wang+KaiYing%22
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RETIC padidėjo A, B, C, D grupėse, K grupėje nepakito. RETIC - rodo jaunų, nesubrendusių 

eritrocitų (retikuliocitų) kiekį. Padidėjęs jų kiekis rodo regeneracijos fazę po anemijos, audinių 

hipoksiją ar hemolizę (Zaleskis, 2002). Nežinant tikslios retikuliocitų padidėjimo priežasties šiuo 

atveju yra netikslinga spręsti ar padidėjimas ar sumažėjimas yra teigiamas poveikis. MCV rodiklis 

A, B, C, D grupėse sumažėjo palyginus su K grupe. MCV rodiklis greitai padideja esant toksiniam 

kepenų pakenkimui. Rodiklio padidėjimas gali atsirasti ir dėl skrandžio gleivinės pažeidimų, dėl 

parazitų žarnyne, skrandžio vėžio (Zaleskis, 2002). Šiuo atveju manome, kad rodiklis virš normos 

ribų buvo pakilęs dėl kepenų pažeidimų, kadangi tai yra dažna problema audinių ūkiuose. Ši liga 

vystosi greitai ir be jokių simptomų, ji yra pagrindinė staigios ir neaiškios mirties priežastis 

(Rouvinen et al., 2010). Tačiau po girdymo visose grupėse, išskyrus kontrolinę, šis rodiklis 

sumažėjo. Palyginus kontrolinės grupės rezultatą ir  A, B, C, D grupių rezultatus jie skiriasi 

reikšmingai nuo K grupės. Todėl galime teigti, kad vanduo turėjo įtakos rokdiklio sumažėjimui. 

MCHC rodiklio padidėjimas dažniausiai siejamas su hipochrominėmis anemijomis. Rodiklis 

visose grupėse po tyrimo pakito labai nežymiai, todėl vanduo įtakos neturėjo rodiklio kitimui. 

MPV rodiklis nusako vidutinį trombocitų tūrį, jo sumažėjimas rodo ryškią trombocitopeniją 

(Zaleskis, 2002). Šis rodiklis A, C, D grupėse padidėjo, tai rodo teigiamą vandens įtaką MPV.  B ir 

K grupėse rodiklis pakito nežymiai, todėl teigiame, jog vanduo įtakos rodiklio kitimui nedarė.   

 Neradome publikuotos informacijos apie Lietuvoje ar užsienyje atliktus analogiškus 

mokslinius tyrimus su audinėmis, todėl norint patikslinti mineralizuotų ir struktūrizuotų vandenų 

poveikį kailiniams žvėreliams būtina atlikti daugiau ir išsamesnių tyrimų.  
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5. IŠVADOS 

 

1. Poveikis kailio kokybei po girdymo struktūrizuotu ir mineralais praturtintu 

vandeniu::  

a) kvarco ir titnago vandeniu girdytų gyvūnų grupėse kailio kokybė pagerėjo 30 proc.; 

b) gintaro ir šarminiu vandeniu girdytų audinių kailio kokybė pagerėjo 20 proc.; 

2. Kraujo rodiklių pokytis po girdymo specialiais vandenimis: 

a) MCV rodiklis visose grupėse sumažėjo, todėl priartėjo prie normos ribų. D  grupėje 

sumažėjo 11,62 proc. ir buvo arčiausiai normos., B grupėje 8,9 proc., A grupėje 8,7 

proc., C grupėje 3,26 proc. 

b) MCHC rodiklis grupėse pakito labai nežymiai, todėl reikšmingos įtakos 

nepastebėjome. 

c) MPV rodiklis grupėse padidėjo ir priartėjo prie normos. D grupėje padidėjo 37,7 

proc. ir daugiausia priartėjo prie normos,  C grupėje 27,88 proc., A grupėje 19,32 

proc., B grupėje 2,08 proc. 

d) PLT rodiklis visose grupėse padidėjo. D grupės rodiklis padidėjo 54,73 proc. ir 

pateko į normos ribas, C grupės rodiklis padidėjo 52,49 proc. ir taip pat pateko į 

normos ribas, A grupėje padidėjo 45,21 proc., B grupėje 19,58 proc. A ir B grupės 

nepasiekė, tačiau reikšmingai priartėjo prie normos ribų. 

3. Poveikis svorio kitimui : 

Struktūrizuotas ir mineralais praturtintas vanduo neturėjo reikšmingos įtakos audinių 

svorio padidėjimui ar sumažėjimui. 

Rekomenduojame:  

a. Mineralizuotą ir šarminį vandenį  naudoti kailinių žvėrelių, audinių, kailio bei 

sveikatingumo gerinimui;  

b. Vandeniu reikėtų girdyti nuo pat sezono pradžios norint gauti didesnį poveikį. 
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Padėka 

 

 Noriu padėkoti savo darbo vadovui G.Geruliui už visokeriopą pagalbą ir šiltą bendravimą, 

kolegai Andriui Vasiliauskui už didžiulę pagalbą, atliekant tyrimą su audinėmis. X ūkio 

savininkams, už galimybę atlikti tyrimą audinių fermoje, ir malonų bendravimą. Veterinarijos 

gydytojui Daliui Laukaičiui už konsultacijas. LSMU VA dėstytojai Sigitai Kerzienei už pagalbą 

atliekant statistinius skaičiavimus, bei doktorantei Zojai Miknienei už pagalbą laboratorijoje. Taip 

pat labai dėkoju veterinarijos fakulteto dekanei Vitai Riškevičienei, už pagalbą gauti finansavimą 

kraujo tyrimams atlikti. Už bendradarbiavimą, atliekant kraujo tyrimus, dėkoju Kriaučeliūno 

smulkių gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojai Indrei Ramanauskaitei, bei vadovei Birutei 

Karvelienei. 
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