
Ecological flow estimation in Latvian - Lithuanian trans-
boundary river basins (ECOFLOW) 

Jānis Bajinskis
Pētnieks, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides znātniskais 

institūts «BIOR»

Panevežys, 27.09.2018.

Zivju Conditional jeb nosac ījumu modelis 
HES ietekmes nov ērtēšanai



Kāpēc šāds modelis ir vajadz īgs?

• Mērījumi upē un informācija par upes caurplūdumu sniedz ļoti daudz 

informācijas par upes raksturlielumiem;

• Tomēr šī informācija nav pietiekama, lai novērtētu ietekmi uz ūdens 

organismiem;

• Zivis vairākos pētījumos ir atzītas par piemērotiem indikatororganismiem 

HES un citas ietekmes uz upi novērtēšanai;

• Lai novērtētu izmaiņas, kas saistītas ar HES ietekmi uz caurplūdumu, 

būtu nepieciešams veikt uzskaiti vairākas reizes gadā;

• Nosacījumu, jeb conditional modelis ļauj nepieciešamo zivju uzskaišu 

daudzumu būtiski samazināt.



Nosac ījumu modelis – b ūtība

• Nosacījumu modelis ir noteiktā veidā veikts konkrētai zivs sugai piemērotu 

dzīvotņu apraksts;

• Iekļauj dziļumu, straumes ātrumu, gultnes substrātu u.c. parametrus;

• Modelis taimiņa mazuļiem:

Salmo trutta JUVENILES
Presence

Salmo trutta JUVENILES
High abundance

IF

[D_15+D15_30+D30_45+D45_60+D60_75]>0.3

AND

[CV15_30+CV30_45+CV45_60+CV60_75+CV75_90]>0.3

AND

[MESOLITHAL+MICROLITHAL +AKAL]>0.3

AND
[WOODY_DEBR=1 OR BOULDERS=1]

IF

[D_15+D15_30+D30_45+D45_60]>0.3

AND

[CV15_30+CV30_45+CV45_60]>0.3

AND

[MESOLITHAL+MICROLITHAL +AKAL]>0.7

AND
[WOODY_DEBR=1 OR BOULDERS=1]



• Ja ir zināma detalizēta informācija par upes raksturlielumiem, nosacījumu 

modelis ļauj novērtēt, cik liela daļa no konkrēta upes posma ir piemērota 

noteiktai sugai vai tās mazuļiem:

Vankas upe – taimiņa mazuļi Vankas upe – akmeņgrauži

Nosac ījumu modelis – b ūtība



Mode ļa izstr āde

• Modeļa rāmis, t.i., veids, kā tiek aprakstītas zivīm piemērotās dzīvotnes 

nāk no Itālijas kolēģiem;

• Modeļa izstrāde, t.i., modeļa rāmja piepildīšana ar konkrētiem datiem 

veikta Latvijā un Lietuvā, laikā no 2017.gada rudens līdz 2018.gada 

pavasarim;

• Latvijā – galvenokārt Jānis Birzaks;

• Lietuvā – galvenokārt Tomas Virbickas.



Mode ļa izstr āde

• Modelis ir izstrādāts pavīķei, vīķei, bārdainajam akmeņgrauzim, 

akmeņgrauzim, platglavei, grundulim, upes nēģim, baltajam sapalam, 

mailītei, raudai, lasim, taimiņam, sapalam un vimbai;

• Izmantota informācija no zivju uzskaišu datu bāzēm un zinātniskās 

literatūras.

• Modeļa pārbaudei un precizēšanai 

izmantota arī projekta Ecoflow ietvaros 

ievāktā informācija no vietām, kur 

vienlaicīgi veikta gan zivju uzskaite, gan 

detalizēta upes raksturlielumu mērīšana. 


