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Atslēgas vārdi:
• Ūdeņi - to
aizsardzība;
• Sugas, biotopi – to
aizsardzība;
• Vadlīnijas ūdeņu
dzīvotņu
apsaimniekošanai un
aizsardzībai

Ko ūdeņu sugu un
biotopu sargāšanā var
mācīties no Ūdeņu
struktūrdirektīvas?

Kas ir Ūdeņu struktūrdirektīva?
Direktīva, ar ko izveido
sistēmu Kopienas rīcībai
ūdens resursu politikas
jomā (2000/60/EK):
• Ir jaunā tipa direktīva;
• Ir nomainījusi šauri
specializētās ūdeņu
direktīvas;
• Runā par integrētu ūdens
resursu aizsardzību

Preambula:
Ūdens nav komerciāls
produkts kā jebkurš cits
no produktu veidiem,
bet drīzāk mantojums,
kurš jāaizsargā,
jāsaglabā un ar kuru
jārīkojas kā ar
mantojumu

Kas ir Ūdeņu struktūrdirektīva?
Direktīva, ar ko izveido sistēmu
Kopienas rīcībai ūdens resursu
politikas jomā (2000/60/EK)

Ūdens apsaimniekošanas likums
(12.09.2002.)

Direktīva (92/43/EEK ) par
dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību

Sugu un biotopu aizsardzības
likums (16.03.2000)

ŪSD direktīvas mērķis ir nodrošināt vismaz labas ekoloģiskās
kvalitātes sasniegšanu ( visiem Eiropas Kopienas; 2015)

Sugu un biotopu eksistencei nepieciešamos apstākļus

Kā ŪSD nodrošina sugu un biotopu
eksistencei nepieciešamos apstākļus?
• Nosaka nevis
piesārņojuma līmeni
 vērtē ar ķīmiskiem
parametriem, bet

• ekoloģisko kvalitāti
 vērtē pēc
bioloģiskajiem
elementiem, t.i.,
dažādu ūdenī
dzīvojošu organismu
sugu sastāva, skaita
u.c. rādītājiem

Kā ŪSD nodrošina sugu un biotopu
eksistencei nepieciešamos apstākļus:
Ūdeņu ekoloģiskās
kvalitātes
novērtēšanai
izmantotie
bioloģiskie elementi

Avots: Upju baseinu
apgabalu
apsaimniekošanas
plāns kā instruments
labas ūdeņu kvalitātes
nodrošināšanai (2008)

Kā ŪSD nodrošina sugu un biotopu
eksistencei nepieciešamos apstākļus?

• Nosaka 5
kvalitātes
klases:

Kā ŪSD nodrošina sugu un biotopu
eksistencei nepieciešamos apstākļus:
Type - 4
Type - 5
Type - 6
Slow-running
Big slowFast-floating river
Big fast-floating
river with large
running river
with large size
river with very large
size catchment
very large size
catchment area
size catchment area
area
catchment area
Type - 1
Type - 2
Type - 3
Type - 4
1
- Biological quality elements Indicative
Very shallow hard
Very shallow soft
1.1 - Aquatic flora
parameter of quality Very shallow hard
Very shallow soft
water polyhumic
water polyhumic
1.1.1- Macrophytes
element
water oligohumic lake
water oligohumic lake
lake
Overall surface never exceeds 30%
5 – 30%
5 – 30%
5 – 30% lake
5 – 30%
5 – 30%
1.1 - Aquatic flora
coverage in
Indicative
parameter of
quality
element

percents:
Species
composition:

Type - 1
Fast-floating
stream with
medium size
catchment area

Type - 3

Type - 5
Shallow hard water
oligohumic lake

1.1.1. - Macrochytes

Indicator species
Hildebrandia
Potamogeton
rivularis,
praelongus
Fontinalis
antipyretica,
Amblystegium
riparium
Presence of
Potamogeton alpinus
indicator species

Presence of
Presence
Potomogeton
alpinu:
1.1.2- phytoplankton
Are not applicable

1.2 - Benthic invertebrate fauna
Saprobity
1,0-1,5
index
1.3. - Fish fauna
Shannon- 0.5- 1.1
Shannon

index
Number of
native species

Type - 2
Slow-running
stream with
medium size
catchment are

>2; typical- Salmo
trutta, Lampetra

Chara sp., Nitella sp.,

Myriophyllum

Isoetes lacustris,

Sphagnum riparium

Hildebrandia
Potamogeton
Hildebrandia
Potamogetonfluitans Utricularia
dominating
alterniflorum
I.echinospora, Lobelia
rivularis,
praelongus,
rivularis, dortmanna, Litorella
praelongus, minor,
Najas marina,
Cladium mariscus
Fontinalis
P.lucens,Chara
Sium sp., Nitella
Fontinalis
P.lucens
Stratiotes aloides
sp.,
uniflora, Subularia
Nuphar lutea
antipyretica,
erectum, Najas marina antipyretica,
Overall surface
aquatica, Sparganium
Amblystegium
Amblystegium
affine
riparium
riparium
dominating
dominating
frequently
frequently
Butomus umbellatus
Butomus umbellatus
f.submersus,
f.submersus,
Indicator species
>50%Schoenoplectus
>5%
>5%
Schoenoplectus>50%
coverage
lacustris f.submersus,
lacustris f.submersus,
Total coverage with
Potamogeton >80%
>50%Potamogeton
<30%
<30%
macrophytes
praelongus
praelongus
1.1.2- phytoplankton
Presence
Presence
Absence
Absence
Absence
Biomass
<0,15
<0,27
0,95-1,0
0,05-0,3
Dominating taxa
Chrysophyta:
Bacillariophyta,
Bacillariophyta:
Bacillariophyta:
Dinobryon sp.,
Chlorophyta:
Asterionella sp.,
Asterionella sp.,
Desmidiales sp.,
Fragilaria sp.,
Aulacoseira sp.,
Chlorophyta:
Are not applicable
Are not
applicable
Are not applicable
Desmidiales sp.,
Chrysophyta:
Chlorophyta:
Chlorophyta:
Dinobryon sp.,
Desmidiales sp.,
Desmidiales sp.,
Dynophyta:
Ceratium sp., Peridinium Dynophyta:
Chrysophyta:
Euglenophyta:
sp.
Ceratium sp.,
Dinobryon sp.,
Trachelomonas sp.,
1,3 – 1,8
1,1-1,6
1,3 – 1,8
Peridinium sp.1,3- 1,8 Cyanophyta:1,5-2,0
Chrysophyta:
Anabaena sp.,
Mallomonas sp.,
Dinobryon sp.
Dynophyta:
Shannon- 0.5-1.1
Shannon-0.5- 1.6 Shannon-0.5- 1.6
Shannon- 12.4
Ceratium
sp., Shannon- 1- 2.4
Peridinium sp.,
Euglenophyta:
>2; typical>5; typical>5; typical- Gobio
>15; typical>15, typicalTrachelomonas
sp.
Noemacheilus
Phoxinus
gobio, Phoxinus
Noemacheilus
Leuciscus
Presence of red algae
(Rhydophyta)
Presence of blue

-

+ (Batrachospermum
sp.)
-

+
never exceeds 0,1-0,2%

+ (Batrachospermum
sp.)
never exceeds 0,1-

Chara sp., Nitella sp.,
Myriophyllum
alterniflorum,
Stratiotes aloides,
Potamogeton lucens

frequently
>5%
>30%
0,2-1,2
Chlorophyta:
Chlorococcales sp.,
Bacillariophyta:
Fragilaria sp.,
Tabellaria sp.,
Chrysophyta:
Dinobryon sp.,
Dynophyta:
Ceratium sp.

never exceeds 0,1-0,2%

ŪSD darbības princips:
•

(1) Izdala
ūdeņu tipus

Tipoloģijas mērķis ir sagrupēt pēc
bioloģiskām pazīmēm līdzīgus ūdeņus,
kur cilvēku darbības ietekme nav
konstatējama

Visi virszemes ūdeņi kuri ir attiecināmi uz upju, ezeru,
pārejas vai piekrastes ūdeņu kategoriju ir jāsadala
tipos pēc obligātajiem un izvēles faktoriem kādus tos
nosaka direktīva un dabiskā situācija

ŪSD darbības princips:
•
•

Sateces baseina platība
Upju kritums

River
Catchment
area:
< 100 km2

River
slope:
>1,0 m/km

Fast-floting
stream

River
slope:
<1,0 m/km

Slow-running
stream

Obligatory factors
Optional

Catchment
area:
100-1000 km2

factors

River
slope:
1,0 m/km

Fast-floting
river

River
slope:
<1,0 m/km

Slow-running

river

Catchment
area:
>1000 km2

River
slope:
>1,0 m/km

Big fast-floting r
iver

River
slope:
<1,0 m/km

Big slow-running
river

Sateces baseina
laukums

Kritums
(1–3 km
garā posmā)

Tips

Tipa raksturojums

1.1

Mazs
. (< 100 km2)

Liels
(> 1,0 m/km)

Ritrāla tipa
maza upe

Upe ir sekla, straumes ātrums lielāks par
0,2 m/s. Gultnes substrātu veido
smilts, grants un akmeņi

1.2

Mazs
. (< 100 km2)

Mazs
(< 1 m/km)

Potamāla tipa
maza upe

Upe ir sekla, straumes ātrums mazāks
par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido
smilts, kas ir klāta ar organiskas
izcelsmes detrītu un dūņām

1.3

Vidēji liels
.
(100–1000 km2)

Liels
(> 1 m/km)

Ritrāla tipa
vidēja upe

Upe ir vidēji dziļa, straumes ātrums
lielāks par 0,2 m/s. Gultnes
substrātu veido smilts, grants un
akmeņi

Vidēji liels
(100–1000 km2)

Mazs
(< 1 m/km)

Potamāla tipa
vidēja upe

Upe ir vidēji dziļa, straumes ātrums
mazāks par 0,2 m/s. Gultnes
substrātu veido smilts, kas ir klāta
ar organiskas izcelsmes detrītu un
dūņām

1.4
.

1.5

Liels
. (> 1000 km2)

Liels
(> 1 m/km)

Ritrāla tipa liela
upe

Upe ir dziļa, straumes ātrums lielāks par
0,2 m/s. Gultnes substrātu veido
smilts, grants un akmeņi

1.6

Liels
. (> 1000 km2)

Mazs
(< 1 m/km)

Potamāla tipa
liela upe

Upe ir dziļa, straumes ātrums mazāks
par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido
smilts, kas ir klāta ar organiskas
izcelsmes detrītu un dūņām

ŪSD darbības princips:
•
•
•

Vidējais dziļums
Ģeoloģiskie apstākļi raksturoti ar elektrovadītspēju
Krāsainība
Lake
2m

2-9m

Hard water

Soft water

>9m

Hard water

Soft water

Hard water

Soft water

Oligo

Poly

Oligo

Poly

Oligo

Poly

Oligo

Poly

Oligo

Oligo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obligatory factors
Optional factors

ŪSD darbības princips:
•
•
•
•
•

Latvijā ir izdalīti:
6 upju tipi;
10 ezeru tipi;
1 pārejas ūdeņu
4 piekrastes ūdeņu
tipi

ŪSD darbības princips:

• Piesārņojuma slodzes
• Hidro- morfoloģiskās slodzes,
t.i., cilvēka darbības ietekmi,
kas radījusi ūdeņu
funkcionalitātes izmaiņas
(hidroloģiskais režīms, grunts
struktūras izmaiņas, krasta
struktūras izmaiņas u.c.)

•

(2) Izvērtē
slodzes

ŪSD darbības princips:
•

(3) Izdala ūdensobjektus, kas ir sīkā
apsaimniekošanas vienība

Latvijā ir izdalīti:
• 176 upju ū/o;
• 250 ezeru ū/o;
• 3 pārejas ūdeņu
ū/o;
• 6 piekrastes ūdeņu
ū/o

Termini:

Avots: Ūdensceļi un
ūdensmalas.
Vadlīnijas ūdenstilpju
un ūdensteču
izmantošanas un
apsaimniekošanas
plānošanai. Vidzemes
plānošanas reģions.
(2012) Urtāne L. (red.)

ŪSD darbības princips:

Avots: Ūdensceļi un
ūdensmalas.
Vadlīnijas ūdenstilpju
un ūdensteču
izmantošanas un
apsaimniekošanas
plānošanai. Vidzemes
plānošanas reģions.
(2012) Urtāne L. (red.)

ŪSD darbības princips:
Dalījums ū/o
nodrošina, ka
apsaimniekošanas
pasākumi tiek
adresēti uz konkrēto
problēmu vietu

Kā nonāk pie konkrētā
apsaimniekošanas pasākuma?
Novērtē piesārņojuma
slodzes

Ar modeļa palīdzību
aprēķina cik daudz biogēno
elementu nonāk ūdenī un
novērtē par cik būtu
jāsamazina

Novērtē hidromorfoloģiskās slodzes

Novērtē pēc upes un tās
krastu stāvokļa (hidroloģiskā
režīma izmaiņas, grunts
struktūras izmaiņas, krasta
struktūras izmaiņas u.c.)

Kā nonāk pie konkrētā
apsaimniekošanas pasākuma?
Izvēlas atbilstošāko
apsaimniekošanas
pasākumu

Iespējamie
apsaimniekošanas
pasākumi ir novērtēti pēc to:
• Bioloģiskās efektivitātes;
• Izmaksu efektivitātes;
• Daudzfunkcionalitātes
efekta (viena slodze,
abas, citi efekti);
• Sabiedrības attieksmes

Kā nonāk pie konkrētā
apsaimniekošanas pasākuma?
Bioloģiskās
efektivitātes
novērtējuma
piemēri

• 8 m platā aizsargjoslā tiek adsorbēti
– 66% P-PO4
– 20% slāpekļa savienojumu

• 16 m platā joslā tiek adsorbēti:
– 95% P-PO4
– 50% - 100% slāpekļa savienojumu

• Vidējie adsorbcijas rādītāji ir līdzīgi
mežā un pļavā
• Adsorbcijas rādītāji visaugstākie
pļavas / krūmājs gadījumā
Loreta Urtāne

Kā nonāk pie konkrētā apsaimniekošanas
pasākuma?
• Jauns augošs mežs var adsorbēt vairāk
biogēnu nekā nobriedis mežs
• Vecs, nobriedis mežs pats var kļūt par
barības vielu donoru,
• Alkšņi ir vieni no ievērojamākajiem
slāpekļa adsorbētājiem. Taču ar laiku
audzēm sabrūkot, tās kļūst par biogēnu
donoriem,

Bioloģiskās
efektivitātes
novērtējuma
piemēri
Loreta Urtāne

Kā nonāk pie konkrētā apsaimniekošanas
pasākuma?

Bioloģiskās
efektivitātes
novērtējuma
piemēri

Ir zināms, ja
aizsargjosla
nav
pietiekami labi
apsaimniekota:
Loreta Urtāne

• Lapu nobiras upē rada papildus P un N
noslodzi (ca. 15 kg/ha/ g) ar samērā lēnu
sadalīšanās ātrumu,
• Lapas veido nogulas (0,2 - 13,3 kg/m2),
kas pēc tajās akumulētā P un N ir
līdzvērtīgas NP ienesei no
lauksaimniecības zemēm  koku josla
darbojas kā piesārņojošs faktors,
• Upē esošā koksne sadalās un patērē
citiem upes procesiem nepieciešamo
skābekli,
• Noēnotajos upes posmos ir par 40%
mazāk lašveidīgo zivju mazuļu nekā
izgaismotajos.

Kā nonāk pie konkrētā
apsaimniekošanas pasākuma?→
Ir jāsazina
piesārņojuma slodze:
• Aizliedz saimniecisko darbību
• Uzceļ NAI pie jebkura
piesārņojuma avota;
• Uzceļ NAI pie lielākajiem
piesārņojuma avotiem;
• Uzlabo ekosistēmas
funkcionalitāti , t.i., stimulē tās
pašattīrīšanās spēju

Piemērs

→

• Bioloģiskās
efektivitāte;
• Izmaksu efektivitātes;
• Daudzfunkcionalitātes
efekta (viena slodze,
abas, citi efekti);
• Sabiedrības
attieksmes

Kā nonāk pie konkrētā
apsaimniekošanas pasākuma?
Bet dzīvēs viss ir daudz
sarežģītāk .....
• Sasniegtais ir daudzu
gadu garumā iegūtais
rezultāts
2000 2014

Pamatā ir bijis;
• esošās pieredzes
apkopojums;
• tās metodisks izvērtējums
no pasākumu bioloģiskās/
finanšu efektivitātes
viedokļa;
• darbs ar sabiedrības
izglītošanu

Paldies par uzmanību!

