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Santrauka 

 
Bendrojoje vandens politikos direktyvoje 2000/60/EB (BVPD) nustatyta, kad 
vandens telkiniai turi būti valdomi upių baseinų rajonų pagrindu. Dėl 
nepakankamo Latvijos ir Lietuvos veiksmų koordinavimo nemažai vandens 
valdymo klausimų teks spręsti per kitą upių baseinų valdymo planų laikotarpį. Iki 
šiol nėra galutinai suderinti Latvijoje ir Lietuvoje naudojami biologiniai vandens 
kokybės rodikliai ir klasifikavimo sistemos. Kadangi skiriasi mėginių ėmimo 
metodai, parametrai ir klasifikavimo sistemos, tos pačios upė būklė apibus sienos 
gali būti vertinama skirtingai. Prie upių taršos prisideda abi šalys, todėl reikalingi 
bendri veiksmai, norint sumažinti šią taršą ir pagerinti vandens telkinių ekologinę 
būklę. Siekiant tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas pagerinti 
tarptautiniams upių baseinų rajonams priskiriamų vandens telkinių ekologinę 
būklę, būtina suvienodinti šios būklės vertinimo kriterijus. Todėl šioje ataskaitoje 
aprašomo tyrimo tikslas buvo palyginti Latvijoje ir Lietuvoje naudojamas 
ekologinės būklės klasifikavimo sistemas ir nustatyti neatitikimus, dėl kurių tas 
pats vandens telkinys gali patekti į skirtingas ekologinės būklės klases. 
 
Tyrimo metu buvo išmėgintos ir palygintos Latvijos ir Lietuvos institucijų 
naudojamos upių ekologinės būklės klasifikavimo sistemos: 

• Buvo parengtas fizinių ir cheminių bei biologinių kokybės elementų 
stebėsenos planas ir atliktas šių elementų monitoringas upėse, tekančiose 
abiejų šalių teritorijose. Apskaičiuojant ir palyginant įvairius biotinius 
indeksus buvo remtasi ir valstybinio monitoringo duomenimis. 

• Tų pačių vietų būklė buvo įvertinta remiantis Latvijoje ir Lietuvoje 
taikomais kriterijais:  

o fiziniais ir cheminiais kriterijais,  
o vertinimo pagal dugno bestuburius indeksais,  
o vertinimo pagal makrofitus indeksais. 

• Latvijos duomenys (projekto metu surinkti mėginiai) buvo įvertinti pagal 
Lietuvos Žuvų indeksą, siekiant nustatyti šio indekso reprezentatyvumą 
Latvijos upėse. 

• Lietuvoje parengto indekso hidromorfologiniams kokybės elementams 
vertinti vertė buvo apskaičiuota vertinant Latvijos upių būklę ir palyginta 
su Latvijos hidromorfologinio vertinimo sistemoje naudojamų indeksų 
vertėmis; 

• Buvo patikrinta, ar atitinka būklės vertinimas pagal Lietuvos ir Latvijos 
biologinius kokybės elementus ir pagal  fizinius ir cheminius bei 
hidromorfologinius kriterijus. 

 
Šios veiklos rezultatai parodė, kokius kokybės elementus reikia suderinti ir kaip 
jie turėtų būti derinami, kad būtų užtikrintas vienodas tarpvalstybinių vandens 
telkinių ekologinės būklės vertinimas.  
 
Dugno makrobestuburių indeksas buvo išbandytas vertinant bendrus duomenis iš 
116 upių vietų – 60 Latvijoje ištirtų vietų ir 56 vietų Lietuvoje remiantis 2013 m. 
monitoringo duomenimis. Buvo apskaičiuotos Estijos multimetrinio 
makrobestuburių indekso (EMMQ), kuris šiuo metu išbandomas Latvijoje, ir 
naujojo Lietuvos upių makrobestuburių indekso (LUMI) vertės. Indeksai pagrįsti 
panašia koncepcija, o jų vertės reikšmingai koreliuoja – Pearsono koreliacijos 
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koeficientas R siekia net 0,8 (kai P <0,001). Palyginus upių ekologinę būklę, 
įvertintą taikant skirtingus indeksus, daugiau kaip 64 proc. vietų buvo priskirtos 
tai pačiai ekologinės būklės klasei tiek pagal EMMQ, tiek pagal LUMI indeksus. 
Pagal EMMQ indeksą 20 proc. vietų buvo priskirtos į aukštesnę klasę negu pagal 
LUMI; 16 proc. upių vietų būklė buvo geriau įvertinta pagal LUMI indeksą negu 
pagal EMMQ. Klasifikuojant upių vietas į vietas, kuriose gali būti nepasiekti 
aplinkosaugos tikslai, ir vietas, kurioms toks pavojus negresia, 88 proc. atvejų 
būklės vertinimas sutapo taikant ir EMMQ, ir LUMI indeksus. Pagal LUMI indeksą 
situacija buvo grėsmingesnė 9 proc. vietų, pagal EMMQ – 3 proc. vietų. 
Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, galima daryti išvadą, kad abu indeksai panašiai 
atspindi aplinkos kokybės pokyčius, todėl Lietuvos ir Latvijos upių būklės 
vertinimo pagal dugno makrobestuburius duomenys yra panašūs. Tam tikrus 
neatitikimus gali lemti nedideli taksonominio identifikavimo lygio skirtumai ir 
mėginių ėmimo sezonas.  
 
Keli vertinimo pagal makrofitus indeksai buvo išbandyti vertinant atskirai 
Lietuvos ir Latvijos duomenis. Buvo apskaičiuotas Lenkijos upių makrofitų 
indeksas (PPN), vidutinis trofinis rangas (angl. mean trophic rank MTR) ir upių 
biologinis makrofitų indeksas (IBMR) dešimčiai 10 Latvijos upių vietų, remiantis 
2014 m. vasarą projekto lauko darbų metu surinktais duomenimis. Lietuvoje 
vidutinis trofinis rangas (MTR) buvo apskaičiuotas 30 upių atkarpų, kuriose 
mėginiai buvo paimti projekto metu. Palyginimo tikslais, remiantis 16 Lietuvos 
upių vietų 2013 m. monitoringo duomenimis, buvo apskaičiuotas ir šiuo metu 
Lietuvoje naudojamas Vokietijos makrofitų etaloninis indeksas (RI).   
 
Analizės rezultatai parodė, jog labai skiriasi tų pačių Latvijos upių vietų būklės 
vertinimas   naudojant skirtingus vertinimo pagal makrofitus indeksus. Lyginant 
su kitais metodais, ekologinė būklė įvertinta prasčiau pritaikius MTR indeksą ir 
geriau – pagal Lenkijos MIR indeksą. Nei vienos iš tirtų vietų būklės klasifikacija 
nesutapo nei pagal vieną iš visų trijų  makrofitų indeksų. 
 
Visų 30 Lietuvos upių vietų, kuriose buvo apskaičiuotos MTR indekso vertės, 
ekologinė būklė buvo įvertinta kaip prastesnė negu gera, t.y. vandens telkiniai 
neatitiko Bendrosios vandens politikos direktyvos reikalavimų. MTR indekso 
vertės svyravo siaurame diapazone ir apėmė vos 18% galimų indekso verčių. 
Pagal RI indeksą, tirtų vietų būklė svyravo nuo geros iki blogos. Verčių 
diapazonas buvo gerokai platesnis lyginant su vertinimu pagal MTR indeksą ir 
sudarė 42 proc. galimų indekso verčių. Tarp MTR ir RI indeksų nėra koreliacijos, 
jie skirtingai reaguoja į aplinkos būklės prastėjimą, todėl vertinimo rezultatai 
negali būti lyginami. 
 
Šio projekto metu Latvijos upių ekologinė būklė buvo įvertinta naudojant Lietuvos 
žuvų indeksą (LŽI). Duomenys buvo surinkti 12 Latvijos upių 31 vietoje, tačiau 
bendram vertinimui naudotos vidutinės LŽI vertės iš 19 vietų.  
 
Fiziniai ir cheminiai kokybės elementai buvo ištirti 60 upių vietų Latvijoje ir 30 
upių vietų Lietuvoje trijų sezonų metu (pavasarį, vasarą ir rudenį) 2013 ir 2014 
metais. Būklės vertinimas taikant Latvijos ir Lietuvos vandens kokybės vertinimo 
kriterijus parodė, kad  pagal Lietuvos kriterijus upių ekologinė būklė buvo 
įvertinta kaip geresnė negu pagal Latvijos kriterijus. Taikant Lietuvos kriterijus 
26 upių vietos buvo priskirtos viena klase aukštesnei ekologinės būklės klasei 20 
upių vietų – naudojant Latvijos kriterijus.  
 



 
 

   

5 

Hidromorfologiniai kokybės elementai buvo įvertinti 26 upių vietose Latvijoje 
taikant Upių buveinių tyrimo (River Habitat Survey) metodiką. Lietuvoje taikomas 
hidromorfologijos vertinimo metodas buvo išbandytas 60 upių vietų (iš jų – 26 
vietose lygiagrečiai išbandytas ir RHS indeksas). Šio tyrimo metu buvo nustatytas 
Buveinių kokybės vertinimo (HQA)  balas ir Buveinių pokyčių balas (HMS). 
Lietuvos taikomas metodas (HMIu indeksas) buvo išbandytas tose pačiose 26 
vietose. HMIu indekso vertės vienodai reikšmingai koreliuoja ir su HQA (R=0,63, 
P <0,05), ir su HMS (R = -0,63, P<0,05) indeksų vertėmis, tuo tarpu koreliacija 
tarp pastarųjų dviejų rodiklių yra silpnesnė, nors vis tiek reikšminga (R = -0,46, 
P <0,05). HMS ir HQA indeksai gali rodyti šiek tiek skirtingus hidromorfologinių 
kokybės elementų aspektus. Panašu, kad HMIu indeksas, kuris buvo sukurtas 
siekiant įvertinti nuokrypį nuo gamtinių sąlygų dėl žmogaus veiklos sukeltų 
pokyčių, atspindi tiek buveinių pokyčius, tiek (nors ir netiesiogiai) buveinių 
kokybę. 
 
Buvo išanalizuota, ar sutampa ekologinės būklės klasifikacija pagal biologinius 
indeksus su klasifikacija pagal fizinius ir cheminius bei hidromorfologinius 
kriterijus. Paaiškėjo, kad gautas skirtingas tam tikrų biologinių indeksų 
reprezentatyvumas ir skirtingo lygio sutapimas taikant Lietuvos ir Latvijos fizinius 
ir cheminius kriterijus. 
 
Naudojant makrofitų indeksą MTR, upių vietų būklė dažniausiai įvertinama kaip 
prastesnė (37 proc. vietų) lyginant su vertinimu pagal Lietuvos fizinius ir 
cheminius kriterijus (Lt PhC). Lygiai taip pat pagal MTR būklė vertinama kaip 
prastesnė arba kaip geresnė (abiem atvejais po 43 proc.) lyginant su  Latvijoje 
naudojamais fiziniais ir cheminiais (LV PhC) kriterijais. Skirstant upių vietas į 
geros ir prastesnės negu gera ekologinės būklės klases, 30-33 proc. upių vietų 
būklė tiek pagal Lietuvos, tiek pagal Latvijos fizinius ir cheminius kriterijus yra 
gera, tačiau MTR indeksas rodo esant prastesnę būklę.  
 
Vertinimui naudojant RI indeksą, vandens telkinių būklė labiau sutampa su būkle, 
nustatyta pagal fizinius ir cheminius elementus. Tačiau klasifikavimo sutapimo 
paklaida yra didesnė, kai naudojami Latvijos PhC kriterijai. Nepaisant to, net 
80% upių vietų, kurių būklė vertinama kaip gera tiek pagal Lietuvos, tiek pagal 
Latvijos fizinius ir cheminius kriterijus, yra priskiriamos prie geros ekologinės 
būklės telkinių ir pagal RI indeksą. Todėl RI indeksas geriau tinka vertinti 
tarpvalstybinių upių ekologinę būklę pagal makrofitų rodiklius.  
 
Ekologinės būklės klasę nustatant pagal dugno makrobestuburių indeksus, visais 
atvejais klasifikacija reikšmingai koreliavo su klasifikacija pagal Lietuvos PhC 
kriterijus, tačiau nei vienu atveju nesisiejo su klasifikacija pagal Latvijos PhC 
kriterijus. Taikant dugno makrobestuburių indeksus, ekologinė būklė visuomet 
vertinama geriau negu pagal Lietuvos ir Latvijos PhC kriterijus. Tačiau klasių 
neatitikimai lyginant su vertinimu pagal Lietuvos PhC kriterijus visuomet svyruoja 
vienos klasės ribose, tuo tarpu pagal Latvijos fizinių ir cheminių kokybės 
elementų rodiklius vandens telkiniai paprastai vertinami dviem ar netgi trimis 
klasėmis prasčiau negu pagal dugno makrobestuburių indeksus. 
 
Beveik pusės upių vietų, atitikusių geros arba labai geros ekologinės būklės 
reikalavimus pagal Lietuvos PhC kriterijus, būklė nebuvo gera pagal Latvijos PhC 
rodiklius; tuo tarpu pagal dugno makrobestuburių rodiklius visų šių vietų būklė 
vertinama kaip gera arba labai gera. Klasifikacijos pagal Lietuvos ir Latvijos PhC 
kriterijus neatitikimai daugeliu atveju susidarė dėl skirtingų dviejų parametrų 
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ribinių verčių: NH4-N ir Nb. Ir EMMQ, ir LUMI indeksai reikšmingai koreliuoja su 
NO3-N ir Nb koncentracijomis tirtose tarpvalstybinių upių vietose. Vidutinė NO3-N 
koncentracija vietose, kurių ekologinė būklė vertinama kaip gera pagal EMMQ ir 
LUMI indeksus, daugmaž atitinka gerą/vidutinę būklę nusakančią nitratų ribinę 
vertę (2.3 mg/l) Lietuvos vandens kokybės vertinimo sistemoje. Tačiau bendro 
azoto koncentracija yra didesnė negu gerą/vidutinę būklę nusakanti azoto ribinė 
vertė Lietuvos vandens kokybės vertinimo sistemoje ir daug didesnė už 
atitinkamą Latvijos vandens kokybės vertinimo sistemoje naudojamą vertę. 
 
Įvertinus Latvijos teritorija tekančių upių ekologinę būklę pagal Lietuvos žuvų 
indeksą (LŽI), gauti rezultatai panašesni į vertinimo pagal fizinius ir cheminius 
parametrus negu į vertinimo pagal kitus biologinius kokybės elementus (dugno 
makrobestuburius ir makrofitus) rezultatus. Tačiau tai galioja tik tuo atveju, kai 
vandens kokybės vertinimui naudojami Lietuvos fiziniai ir cheminiai kriterijai, tuo 
tarpu su Latvijos fizinių ir cheminių kokybės elementų vertinimo kriterijais 
Lietuvos žuvų indeksas nėra suderinamas. 
 
Ekologinės būklės vertinimo pagal skirtingus kokybės elementus lyginamosios 
analizės rezultatai rodo, kad Latvijoje naudojami vandens kokybės vertinimo 
pagal fizinius ir cheminius elementus kriterijai yra pernelyg griežti ir 
nesuderinami su biologinių kokybės elementų vertinimo kriterijais. Ypač tai 
akivaizdu kalbant apie geros/vidutinės būklės NH4-N ir Nb ribines vertes. 
 
Latvijos ir Lietuvos hidromorfologinio vertinimo metodikos šiek tiek skiriasi 
(Lietuvos sistema yra paprastesnė už Latvijos sistemą), tačiau vertinimo 
rezultatai gali būti palyginami. Abiejų šalių hidromorfologiniai indeksai 
reikšmingai koreliuoja tiek su dugno makrobestuburių indeksais, tiek ir 
tarpusavyje. Remiantis 2010-2013 Lietuvos upių monitoringo duomenimis, HMIu 
indeksas reikšmingai koreliuoja ir su Lietuvos žuvų indeksu (R=0,8, p<0,001). 
Silpnesnis ryšys nustatytas tik tarp HQA indekso ir dugno makrobestuburių bei 
HMS indeksų. Latvijos hidromorfologinių sąlygų vertinimo sistema atitinka BVPD 
reikalavimus, tuo tarpu Lietuvos HMIu indeksas neapima visų Europos standartą 
atitinkančių hidromorfologinių rodiklių – įtraukti tik tie rodikliai, kurie, kaip 
įrodyta, turi poveikį būklei pagal biologinius kokybės elementus. Tačiau rengiant 
naują monitoringo programą turėtų būti įtraukti visi pagal standartą reikalaujami 
hidromorfologiniai parametrai. 
 
Norint užtikrinti suderintą reprezentatyvų tarpvalstybinių upių būklės vertinimą, 
rekomenduojama naudoti Lietuvos fizinių ir cheminių kokybės elementų vertinimo 
kriterijus arba bent jau gerą/ vidutinę būklę nusakančias fizinių ir cheminių 
elementų ribines vertes. Latvijos fizinių ir cheminių kokybės elementų vertinimo 
kriterijai yra pernelyg griežti ir nesuderinti su biologinių elementų vertinimo 
kriterijais. Taip pat rekomenduojama naudoti suderintą makrofitų duomenų 
rinkimo upėse metodiką. Tai leistų apskaičiuoti ir patikrinti skirtingose šalyje 
naudojamus makrofitų indeksus. Preliminarūs rezultatai rodo, kad RI indeksas 
geriau tinka vertinti tarpvalstybinių upių ekologinę būklę pagal makrofitų 
rodiklius. Lietuvos ir Latvijos dugno makrobestuburių indeksai bei 
hidromorfologinių sąlygų vertinimo sistemos yra suderinamos, todėl gaunami 
panašūs upių ekologinės būklės vertinimo rezultatai. 
 


