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1. Įvadas 

 

Bendras Lietuvos vidaus vandenų plotas sudaro apie 2621 m2, t.y. apie 4% šalies teritorijos. 

Lietuvoje yra 2827 ežerai, didesni nei 0,5 ha, 1589 tvenkiniai bei 733 ilgesnės nei 10 km upės. Šie 

vandens telkiniai sudaro pagrindą vidaus vandenų rekreacijos, savivaldybių viešųjų erdvių ir 

žuvininkystės plėtojimui Lietuvoje. Pagal žuvininkystės ir rekreacinių vandens telkinių ekologinės 

būklės ir žuvų išteklių tyrimų tvarkos aprašo reikalavimus, kuris reglamentuoja mokslinių tyrimų 

vandens telkinių ekologinės būklės, rekreacinio potencialo bei žuvų išteklių būklės įvertinimui 

organizavimą ir atlikimą, buvo atlikti taikomieji tyrimo darbai.  Šių darbų tikslas - įvertinti Šyšos 

senvagės (Šilutė) ir Nakotnės tvenkinio (Saldus) vandens telkinių ekologinę būklę prieš atliekant šių 

vandens telkinių atkūrimo darbus.  

 

Darbo uždaviniai: 

1. Atkuriamų paviršinių vandens (Šyšos upės ir senvagės Šilutėje bei Nakotnės tvenkinių, 

Saldus) telkinių užsakovo pateiktų fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertinimas;  

2. Atkuriamų paviršinių vandens (Šyšos upės ir senvagės Šilutėje bei Nakotnės tvenkinių, 

Saldus) telkinių ekologinės būklės įvertinimas pagal Makrobestuburių indeksą ir Lietuvos upių žuvų 

indeksą prieš ir po priemonių įgyvendinimo, įgyvendintų priemonių efektyvumo įvertinimas. 

3. Atkuriamų paviršinių vandens (Šyšos upės ir senvagės Šilutėje bei Nakotnės tvenkinių, 

Saldus) telkinių būklės vertinimo duomenų pristatymas visuomenei. 
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2. Darbo metodika ir medžiaga 
 

Tyrimų vieta – Šyšos upės senvagė ir Šyšos upė Šilutės mieste (2 pav.). Senvagė, neturinti jokio 

susisiekimo su upe, yra tipiškas stovinčio vandens telkinys, kuriame gausu medžių nuokritų, plūdenų 

(šeima Lemnaceae) bei nertinių (šeima Ceratophyllaceae) augalų (1 pav.). Dugną sudaro medžių 

nuokritos ant įvairaus storio dumblo sluoksnio. 

 

1 pav. Šyšos senvagės pietvakarinės dalies vaizdas (foto: Giedrės Višinskienės) 

 

Makrobestuburių tyrimai buvo atlikti, naudojant pusiau kiekybinį tyrimo metodą (O’Hare et 

al., 2007), kuris yra tinkamas lėtatėkmių vandens telkinių (ežeras, tvenkinys, kt.) būklei vertinti. Šis 

metodas dabar yra oficialiai naudojamas Lietuvos ežerų ir vandens saugyklų vertinimui. Metodo esmė 

- vandens telkinio įbrendamos litoralės dalies (iki 1 m gylio) pagrindinių makrobuveinių tyrimas. 

Mėginiai imami kieto dugno substrato vietose „dugno vartymo“ (kick) būdu ir makrofitų sąžalynuose 

augalų „šlavimo“ (sweep) būdu. Gaudymo pastanga – 3 minutės „gryno gaudymo“. Kadangi kietų 

dugno substratų senvagėje nerasta, paimtas tik augalų šlavimo mėginys. Medžiaga surinkta 

standartiniu rankiniu panardinamu tinklu (angos dydis 25 x 25 cm, tinklo akytumas - 0,5 mm). Šiame 

tyrime, dėl didelio pradinio mėginio tūrio (dėl plūdenų), panaudotas dalinis mėginio išrinkimo 

metodas, t.y. tolesnei analizei paimta pusė surinkto mėginio tūrio, kuris užfiksuotas formaldehido 

tirpalu. Toliau laboratorijoje gyvūnai išrinkti, suskirstyti taksonominėmis grupėmis ir apibūdinti. 
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Taip pat senvagėje pastatytos 5 vabalų gaudyklės su masalu (rezultatai bus pateikti 

baigiamojoje ataskaitoje).„Šlavimo“ mėginyje rasti makrobestuburiai identifikuoti iki rūšies, išskyrus 

mažašeres kirmėles. 

Ichtiologiniai tyrimai Šyšos upės senvagėje ir Šyšos upėje Šilutės mieste buvo atliekami pagal 

LR Aplinkos ministro  2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-501 patvirtintos „Žuvų išteklių tyrimo 

metodikos“ reikalavimus. Žvejyba buvo vykdoma 2018 metų rugsėjo 19 d., naudojant elektros žūklės 

aparatą du selektyvinius statomuosius tinklaičius. Kaip empiriniai parametrai buvo vertintos fizinės-

cheminės charakteristikos, bendras arba absoliutus ir zoologinis (be uodegos peleko) žuvies ilgiai, 

žuvies masė ir amžius. Tyrimų metu sugautos žuvys buvo suskirstomos pagal rūšis, sveriamos (Q, g), 

matuojami bendras žuvies ilgis (L, cm) ir ilgis be uodegos peleko (l, cm), imami žvynai amžiaus 

nustatymui. Matavimams naudota liniuotė su 1 mm paklaida. Laimikio svėrimui naudotos 

elektroninės svarstyklės su 1 g paklaida. Žuvų amžius buvo nustatomas iš žvynų, laboratorijoje, 

naudojantis binokuliaru pagal atitinkamą metodiką (Bukelskis, Kubilickas, 1988; Pravdin, 1966). 

Tyrimui buvo pasirinktas  100 m ilgio, kuriame buvo žvejojama 2 kartus iš eilės, kas 45 min. visame 

ruože. Visos sugautos žuvys buvo suskirstomos pagal rūšis, išmatuojami visų individų ilgiai (L, l, ir 

lc cm) ir nustatomi svoriai (Q, g). 

Vėliau pagal Zippin (1958) metodiką buvo nustatomas žuvų tankis N (vnt/100m2) ir biomasė 

B (kg/100m2) tyrimų taške. Žuvų skaitlingumas ir biomasė (N ir B) esant dviem apgaudymams buvo 

vertinami pagal formules (Seber, Le Cren, 1967): 
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kur:     y - populiacijos dydis (N arba B)  

c1 - pirmo apgaudymo dydis 

c2 - antrojo apgaudymo dydis 

V(y) - standartinė paklaida 

Šis metodas taikomas mažuose upeliuose, kurių plotis mažiau nei 10 metrų, kur sugaunamumas 

p yra pakankamai didelis, kad būtų galima gauti 95% patikimumą tai yra p>60% (T.Bohlin ir kt., 

1977). 

Šyšos ekologinė būklė įvertinta pagal žuvų bendrijos struktūra pagrįstą Lietuvos upių 

ekologinės būklės indeksą (LŽI; LAND 85-2007 ). Šyšos senvagė pagal savo hidromorfologinius 

parametrus yra priskiriama prie seklių dažnai persimaišančių vandens telkinių, kurių vidutinis gylis 
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<3 metrai. Ekologinės būklės įvertinimui buvo naudojamas ežero žuvų indeksas – EŽI (Virbickas, 

2016). 

 

2.1. Tyrimo vietos charakteristika ir fiziniai-cheminiai parametrai 

 

2.1.1. Šyšos upė 

 

Šyša upė Šilutės rajone, Nemuno dešinysis intakas. Upės ilgis 61 km, baseino plotas 410km². 

Vagos plotis aukštupyje 2–3 m, ties Šilute – 15 m, žiotyse – 30 m. Gylis vidurupyje 0,8 – 1,5 m, 

žemiau Šilutės – 2 m. Tai lašišinė upė į kurią neršti kasmet atplaukia šlakiai taip pat upinės nėgės, 

žemupyje pasitaiko žiobrių. Tyrimų ruože Šyšos upėje Šilutės mieste krantų apaugimas siekė 25 %, 

vagos – 5%. Tyrimai atlikti rugsėjo 19 d., tuomet vandens lygis upėje vidutiniškai siekė – 0,7 m., o 

duobėse maksimalus iki 1,5 m. Srovė silpna iki 0,15 m/s. Vidutinis upės plotis – 12 m. , vietomis 

praplatėjimuose siekiantis iki 16 m. Grunto sudėtyje ryškiai dominavo smėlis – 85%, ženkliai mažiau 

aptikta riedulių – 8% bei dumblo – 7%. Tyrimų metu vandens temperatūra siekė 13 °C, o vandens 

prisotinimas deguonimi fiksuotas gana aukštas 92 % ir 9,6 mg/l. Vandens savitasis elektrinis laidumas 

siekė 399 μS/cm, o vandens aktyvioji reakcija (pH) – 7,85. 

 

2.1.2. Šyšos senvagė 

 

Šyšos senvagė – tai nedidelis 0,971 ha pasagos formos vandens telkinys, susidaręs įrengus 

pylimą saugantį Šilutės miestą nuo potvynių. Senvagės ilgis 367 m, vidutinis plotis – 20m. Pasagos 

vidinė pusė apaugusi mišriu mišku, išorinė vakarinė dalis užstatyta individualiais namais, rytinėje 

dalyje – pievos. Tyrimų metu (rugsėjo 19 d.), vandens paviršius buvo ištisai padengtas plūdenomis, 

vanduo specifinio pūvančio dumblo kvapo, smirdintis, rausvo atspalvio, tačiau gana skaidrus. Gausu 

panirusių makrofitų, matosi nemažai privirtusių medžių šakų bei primėtytų buitinių šiukšlių. Tyrimų 

ruože vidutinis vandens gylis siekė apie 1,2 m, giliau minkštas puveningas dumblas. Nustatytas 

kritinis vandens prisotinimas deguonimi vos 0,3mg/l ir 3,2 %, tuo tarpu temperatūra siekė 14,3 °C. 

Vandens savitasis elektrinis laidumas buvo apie 446 μS/cm, o vandens aktyvioji reakcija (pH) – 7,38. 
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2 pav. Tyrimo vietų išsidėstymas Šilutės mieste: raudona spalva – Šyšos senvagė, žalia – Šyšos upė 

(šaltinis: www.maps.lt). 

 

Šyšos Senvagės ekologinė būklė įvertinta Lietuvos ežerų makrobestuburių indeksu - LEMI 

(Šidagytė ir kt., 2013). Šis multimetrinis indeksas yra keturių makrobestuburių bendrijos rodiklių 

ekologinės kokybės santykių (EKS) vidurkis (1 lentelė). LEMI atitinka BVPD reikalavimus 

makrobestuburių vertinimo metodams – vertina makrobestuburių gausumą, sudėtį, įvairovę bei 

jautrių ir toleruojančių taršą/antropogeninį poveikį taksonų santykį. Vandens telkinių kokybės 

klasifikavimas pagal LEMI atitinka kitų Centrinio-Baltijos regiono valstybių vertinimą. Ekologinės 

būklės klasifikavimo ribos pagal LEMI yra suskirstytos į 5 kategorijas:  

0,75 - 1,00 – labai gera būklė; 

0,51 - 0,74 – gera; 

0,41 - 0,50 – vidutinė; 

0,21 - 0,40 – bloga; 

0,00 - 0,20 – labai bloga. 

 

 

 

http://www.maps.lt/
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1 lentelė. Lietuvos ežerų makrobestuburių indekso sudėtiniai rodikliai ir jiems standartizuoti 

naudojamos etaloninės bei apatinės vertės. 

Rodiklis 
Vertinami bendrijos 

aspektai 
Paaiškinimas 

Etaloninė 

vertė 

Apatinė 

vertė 

ASPT 
Jautrių ir toleruojančių 

taršą taksonų santykis 

Vidutinis BMWP (Armitage et 

al., 1983) šeimos balų skaičius 
5,8 1 

H1 
Įvairovė, santykinis rūšių 

gausumas 

Pirmasis Hilo efektyvių taksonų 

skaičius (Shannon and Weaver, 

1949; Hill, 1973) 

18 1 

#CEP 
Sudėtis, įvairovė, jautrių 

taršai taksonų skaičius 

Bendras vabalų genčių ir lašalų 

bei ankstyvių rūšių skaičius 
12 0 

%COP 

Sudėtis, santykinis 

gausumas, jautrių taršai 

individų skaičius 

Bendra vabalų, žirgelių ir 

ankstyvių dalis bendrijoje 
0,2 0 

 

Kadangi LEMI yra sukurtas ežerams, patikrinome Šyšos senvagės ekologinę būklę ir kai kuriais 

kitais, plačiai Europoje paplitusiais vandens telkinių ekologinio vertinimo pagal makrobestuburių 

fauną rodikliais (BMWP (Biological Monitoring Working Party score system), BMWP-PL (tas pats 

indeksas modifikuotas Lenkijai), ASPT (Average Score Per Taxon)). Bioįvairovei vertinti 

suskaičiuoti Shannon-Wiener‘io ir Simpson‘o indeksai. 
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3. Tyrimo rezultatai 
 

Šiame skyriuje pateikiami tyrimų rezultatai ir rezultatų apibendrinimas.  

 

3.1. Makrobestuburiai 

 

3.1.1. Makrobestuburių įvairovė 

 

Surinktoje Šyšos senvagės medžiagoje buvo identifikuota viso 40 vandens makrobestuburių 

taksonų (2 lentelė). Pagal taksonų skaičių dominuoja vabalai – identifikuota 13 taksonų suaugėlių ir 

lervų. Rasta 7 šeimų dvisparnių vabzdžių, 5 taksonai moliuskų, 4 rūšys blakių ir kiek mažiau kitų 

grupių bestuburių (3 pav.). Visos rastos makrobestuburių rūšys yra tipiški stovinčių ar lėtatėkmių 

vandenų atstovai. Retų, saugotinų mūsų šalyje ar Europoje rūšių paimtame mėginyje neaptikta. 

Bioįvairovė nedidelė - Shannon-Wiener‘io indekso vertė 1,68 (tipiškos vertės būna tarp 1,5 ir 3,5), 

Simpson‘o indesas – 0,66 (priminsim, kad vertės kinta nuo 0 iki 1, kuo didesnė vertė, tuo įvairovė 

mažesnė). 

 

 

3 pav. Šyšos upės senvagės makrobestuburių taksonominė sudėtis 
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2 lentelė. Rasti makrobestuburių taksonai; N – individų kiekis mėginyje; Ad. – suaugėlis, Lv. – 

lerva. 

Grupė Šeima Apibūdintas taksonas N 

1 2 3 4 

Oligochaeta Oligochaeta Oligochaeta Gen. sp. 48 

Hirudinea Erpobdellidae Erpobdella octoculata 130 

 
Glossiphoniidae Hemiclepsis marginata 2 

Crustacea Asellidae Asellus aquaticus 14 

 
Crangonyctidae Synurella ambulans 140 

Gastropoda Lymnaeidae Radix balthica 434 

 
Planorbidae Anisus vortex 400 

  
Gyraulus crista 4 

  
Gyraulus albus 20 

 
Succineidae Succinea sp. 2 

Hemiptera Naucoridae Ilyocoris cimicoides ssp. 10 

 
Notonectidae Notonecta glauca ssp. 2 

 
Pleidae Plea minutissima ssp. 4 

 
Corixidae Hesperocorixa linnaei 2 

Lepidoptera Pyralidae Parapoynx stratiotata 2 

  
Cataclysta lemnata 36 

Turbellaria Planariidae Planaria sp. 2 

 

1 2 3 4 

Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum 1838 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella/pulchellum 52 

Coleoptera Haliplidae Haliplus sp. Ad. 10 

 
Dytiscidae Agabus undulatus Ad. 8 

  
Ilybius sp. Ad. 4 

  
Ilybius sp. Lv. 2 

  
Hydroporus sp. Ad. 14 
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Hyphydrus ovatus Ad. 6 

  
Hygrotus inaequalis Ad. 4 

  
Hygrotus versicolor Ad. 2 

 
Hydraenidae Hydraena sp. Ad. 4 

 
Helophoridae Helophorus sp. Ad. 4 

 
Hydrophilidae Enochrus sp. Ad. 4 

  
Coelostoma sp. Ad. 2 

  
Anacaena sp. Ad. 2 

 
Scirtidae Elodes sp. Lv. 4 

Diptera Chaoboridae Chaoborus crystallinus 68 

 
Ceratopogonidae Ceratopogonidae Gen. sp. 18 

 
Culicidae Culicidae Gen. sp. 2 

 
Limoniidae Limoniidae Gen. sp. 4 

 
Chironomidae Chironomidae Gen. sp. 10 

 
Ephydridae Hydrellia sp. 4 

 
Sciomyzidae Elgiva sp. 2 

Iš viso individų: 3320 

Iš viso taksonų: 40 

 

Nors kai kurių vandens bestuburių rasta po viena kitą rūšį, tačiau jų gausumas buvo gan didelis.  

Pagal individų skaičių aiškiai dominavo vienintelis rastas lašalų atstovas Cloeon dipterum (4 pav.). 

Visame šlavimo mėginyje jų rasta virš 1800 individų.  
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4 paveikslas. Šyšos upės senvagės makrobestuburių individų gausumas 

Moliuskų tarpe daugiausia buvo Radix balthica ir Anisus vortex rūšių – 434 ir 400 individai. 

Tai itin plastiškos rūšys, paplitusios tiek stovinčiuose, tiek tekančiuose vandens telkiniuose bei 

atsparios vandens pH pokyčiams. 

Rasta nemažai tokių taksonų, kurie gali gyventi skurdžiose sąlygose - mažai deguonies 

turinčiuose vandens telkiniuose ar vien tik drėgnose priekrantėse (pvz. dvisparniai Chaoboridae, 

Ceratopogonidae, Limoniidae, Chironomidae), mažuose, žiemą peršąlančiuose tvenkiniuose (pvz. 

lašalas Cloeon dipterum), dumblinguose miško tvenkinukuose, balose (pvz. vabalai Scirtidae, 

vėžiagyviai Asellidae, dėlės, mažašerės žieduotosios kirmėlės). Kitų rūšių specifinės adaptacijos taip 

pat paaiškina jų radimą senvagėje – pvz. drugio lervos Cataclysta lemnata minta plūdenomis bei iš 

jų statosi namelius. Agabus undulatus, Hydroporus sp. vabalai dažniausiai randami mažuose miško 

tvenkiniuose ar laikinuose vandens telkiniuose. O pvz. Hygrotus inaequalis vabalai labai plastiški ir 

neturi jokių specifinių reikalavimų gyvenamajai aplinkai.  

Įdomu, kad senvagėje gana gausiai rasta ir šoniplaukų Sinurella ambulans, priklausančių  

Crangonyctidae šeimai. Šios šoniplaukos ne dažnai pastebimos, bet visumoje yra labai plastiškos ir 

gali gyventi įvairiausiuose vandens telkiniuose. 

 

3.1.2. Ekologinė būklė 

 

Didelė svarba vertinant vandens telkinio pokyčius suteikiama jautriems taršai 

makrobestuburiams, pagal kurių buvimą, rūšinę sudėtį bei gausumą gali būti vertinama tyrimo vietos 

ekologinė būklė. Taršai jautriems gyvūnams tradiciškai priskiriamos ankstyvės (Plecoptera), lašalai 

18 38 50
52

70
108

132

154

860

1838

Individų skaičius Blakės

Drugiai

Kirmėlės

Žirgeliai

Vabalai

Dvisparniai

Dėlės

Vėžiagyviai

Moliuskai

Lašalai
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(Ephemeroptera) ir apsiuvos (Trichoptera). Šyšos senvagėje nerasta nė viena ankstyvių ar apsiuvų 

rūšis, o lašalų identifikuota tik viena rūšis, tiesa, gana gausi. Pagal šių vabzdžių rūšių skaičių yra 

sukurtas ekologinės būklės vertinimo kriterijus – EPT indeksas (Plecoptera + Ephemeroptera + 

Trichoptera), kuris šiuo atveju lygus vos 1. Taigi pagal šį rodiklį senvagės būklė yra prasta.  

Tuo tarpu LEMI indeksas, kuriame didelį „svorį“ turi vabalų įvairovė (13 taksonų) ir jų 

santykinis gausumas lėmė, kad Šyšos upės senvagė patenka į GEROS ekologinės būklės kategoriją, 

LEMI įvertis lygus 0,57 (3 lentelė). Rodiklio vertė artimesnė žemutinei geros klasės ribai, tačiau tai 

nepaneigia geros būklės klasės įvertinimo.  

Pagal kitus vandens telkinių ekologinio vertinimo rodiklius – BMWP, BMWP-PL, ASPT ir 

ASPT-PL – Šyšos upės senvagė priskirtina GEROS ar VIDUTINĖS ekologinės kokybės klasėms 

(BMWP = 84, BMWP-P = 80,  ASPT = 4,20 ir ASPT-PL = 4,21 lenkiškojo kriterijaus ASPT) 

atitinkamai) (3 lentelė).  

 

3 lentelė. Vandens kokybės klasės pagal ekologinės būklės rodiklius. Pilki langeliai – kuriai kokybės 

klasei priklauso Šyšos senvagė pagal vertintus rodiklius 

Klasė LEMI BMWP BMWP-PL ASPT ASPT-PL 

Labai gera 0,75 - 1,00 >150 >100 > 4,81 > 4,81 

Gera 0,51 - 0,74 101 – 150 70 – 100 4,21 – 4,80  4,21 – 4,80  

Vidutinė 0,41 - 0,50 51 – 100 40 – 69 3,61 – 4,20 3,61 – 4,20 

Bloga 0,21 - 0,40 16 – 50 10 – 39 3,01 – 3,60 3,01 – 3,60 

Labai bloga 0,00 - 0,20 0 - 15 < 10 < 3,0 < 3,0 

 

BMWP - ASPT balų sistemos metodo esmė yra ta, kad apskaičiuojama rastų makrobestuburių 

šeimų tolerantiškumo balų suma. Kiekvienai šeimai yra suteiktas jautrumo-tolerantiškumo vandens 

taršai balas ir tų balų suma yra BMWP originalusis (angliškas) ar BMWP-PL lenkų modifikuotas 

(geografiškai artimesnis Lietuvai) rodiklis. Nustačius šį rodiklį apskaičiuojamas ASPT – tai vidutinis 

balų skaičiaus vienam taksonui (šeimai). Mūsų duomenimis Šyšos senvagėje pagal originalųjį 

BMWP metodą buvo rasta 20 jautrių taršai šeimų, kurių jautrumo-tolerantiškumo balų suma buvo 

84, o ASPT - 4,20,  kas atitinka vidutinę kokybės klasę. Tuo tarpu pagal BMWP-PL buvo rasta 19 

jautrių taršai šeimų, kurių jautrumo-tolerantiškumo balų suma buvo 80, o ASPT - 4,21, kas atitinka 

žemutinę geros vandens kokybės klasės ribą. 
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3.2. Žuvų gausumas ir biomasė 

 

Tyrimu metu Šyšos upėje buvo sugautos 8 žuvų rūšys, iš kurių viena – kirtiklis - yra Berno 

Konvencijos saugomų žuvų rūšių sąraše. Bendra žuvų biomasė Šyšos upėje siekė 0,834/100m² , o 

tankis – 65 vnt. /100m². Lyginant su kitomis upėmis tai yra gan žemas rodiklis. Šyšos senvagėje buvo 

sugautos tik 3 žuvų rūšys, kurių biomasė siekė 0,02 kg/100m² , o tankis – 0,56 vnt. /100m² (4 lentelė). 

Lyginant su Lietuvos ežerų ir tvenkinių rodikliais tai yra labai žemas rodiklis.  

 

4 lentelė. Tyrimu metu Šyšos upėje ir Šyšos senvagėje sugautos žuvų rūšys, bendras jų svoris (B, 

kg), gausumas (N, vnt.), apskaičiuota biomasė 100m² (kg/100m²) ir tankis (vnt./100m²). 

 

 

 

 

 

 

 

Šyšos upė 

Rūšis B N B/100m² N/100m² 

P. aukšlė  1,401 429 0,174 53,4 

Gružlys 0,038 3 0,005 0,4 

Ešerys 0,488 34,8 0,061 4,3 

Kuoja 2,988 42 0,372 5,2 

Lydeka 0,644 4 0,08 0,5 

Šapalas 1,085 4 0,135 0,5 

Plakis 0,05 4 0,006 0,5 

Kirtiklis 0,011 2 0,001 0,2 

Viso 6,705 522,8 0,834 65 

Šyšos senvagė 

Lydeka 0,381 2 0,03 0,16 

Kuoja 0,69 3 0,05 0,24 

Ešerys 0,19 2 0,02 0,16 

Viso 1,261 7 0,1 0,56 
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3.2.1. Šyšos upės ekologinė būklė 

 

Šyšos ekologinė būklė įvertinta pagal žuvų bendrijos struktūra pagrįstą Lietuvos upių 

ekologinės būklės indeksą (LŽI; LAND 85-2007). LŽI taikymui, tirta atkarpa pagal 

hidromorfologinius parametrus priskirta 2 upių tipui (5 lentelė). 

 

5 lentelė. Lietuvos upių tipai. 

 Upių kategorijos vandens telkinių tipai 

Charakteristikos: 1 2 3 4 5 

Baseino plotas, km2: <100 100-1000 >1000 

Vagos nuolydis, m/km: – <0,7 >0,7 <0,3 >0,3 

 

Upės būklė apskaičiuota pagal specifinius upės tipo LŽI rodiklius (LAND 85-2007). LŽI verčių 

kaitos ribos skirtingos ekologinės būklės klasės yra pateiktos 4 lentelėje. LŽI apskaičiavimui, tyrimų 

metu sugautos žuvų rūšys suskirstytos į ekologines grupes laikantis Europos žuvų rūšių klasifikacijos 

(6 lentelė). 

 

6 lentelė. Tyrimų metu aptiktų žuvų priskyrimas ekologinėms grupėms LŽI rodiklių verčių 

apskaičiavimui. 

Rūšis 
Ekologinės grupės* 

NTOLE TOLE OMNI RH LITH 

Aukšlė paprastoji  TOLE OMNI   

Ešerys  TOLE    

Gružlys    RH  

Kirtiklis paprastasis      

Kuoja  TOLE OMNI   

Lydeka      

Plakis  TOLE OMNI   

Šapalas   OMNI RH LITH 

*  NTOLE – ypač jautrios žuvys; TOLE – nejautrios žuvys; OMNI – visaėdės žuvys; RH – reofilinės (upinės) 

žuvys, gyvenančios tik tekančiame vandenyje; LITH – neršiančios tik ant akmenų ir žvirgždo žuvys. 
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7 lentelė. Ekologinės grupes atspindinčių rodiklių nustatytos reikšmės (R), etaloninės rodiklio 

vertės (RC), nustatyta rodiklio reikšmė 0-1 skalėje (NR) ir upės būklės rodiklio reikšmė LŽĮ. 

 
R NR RC 

NTOLE n% 0 0 22 

NTOLE sp vnt. - - - 

TOLE n% 97,5 0,037 33 

TOLE sp% 50 0,61 18 

OMNI n% 91,6 0,133 37 

RH n% 1,3 0,023 58 

LITH n% 0,8 0,015 52 

LITH sp % 12,5 0,305 41 

LŽI 0,16 (bloga) 

 NTOLE, (N %)-Netolerantiškų (ypatingai jautrių) žuvų individų santykinis gausumas (%) bendrijoje; 

 LITH, (N %)-Litofilinių žuvų individų santykinis gausumas (%) bendrijoje); 

 LITH, (sp. %)-Litofilinių žuvų santykinis rūšių skaičius (% visu rūšių tarpe) bendrijoje; 

 NTOLE sp. Netolerantiškų žuvų rūšių skaičius;  

 RH, (N %)-Reofilinių žuvų individų santykinis gausumas (%) bendrijoje;  

 TOLE, (N %)-Tolerantiškų (nejautrių) žuvų individų santykinis gausumas (%) bendrijoje; 

 OMNI, (N %)-Visaėdžių (omnivorous) žuvų individų santykinis gausumas (%) bendrijoje; 

 TOLE, (sp. %)-Tolerantiškų žuvų santykinis rūšių skaičius (% visu rūšių tarpe) bendrijoje. 

 

Apskaičiuotos rodiklių vertės 0-1 skalėje parodo ekologinės būklės klasę pagal atitinkamą 

rodiklį. Reali atitinkamos tyrimo vietos upėje ekologinė būklė nustatoma išvedus vidurkį iš visų 

reikiamų LŽI indeksui skaičiuoti rodiklių verčių pagal formules: 

NR=R/RC 

NR(OMNI ir TOLE)=(R-100)/(RC-100) 

LŽI=(NR1+NR2+…….+NRn)/N 

čia: 

NR – atitinkamoje tyrimo vietoje nustatyta rodiklio reikšmė 0-1 skalėje; 

R – atitinkamoje tyrimo vietoje nustatyta rodiklio reikšmė; 

RC – atitinkama tipui nustatyta etaloninė rodiklio vertė (3 lentelė). 

NR1+…+NRn – įvairias žuvų ekologines grupes atspindinčių rodiklių verčių santykis su jų 

etaloninėmis vertėmis; 
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N – įvairias žuvų ekologines grupes atspindinčių rodiklių skaičius. 

 

8 lentelė. 2-ojo upių tipo ekologinės būklės klasės pagal LŽI 

Upės 

tipas 

Ekologinė būklė pagal LŽI 
Labai gera Gera Vidutiniška Bloga Labai bloga 

2 >0,936 0,936-0,716 0,715-0,401 0,400-0,109 <0,109 

 

Šyšos upėje atliktų tyrimų metu ekologinė būklė, pagal Lietuvos ekologinės būklės indeksą LŽI 

yra bloga (7 lentelė). Tokią rodiklio reikšmę lėmė tai, jog tyrimų metu visiškai neaptikta 

netolerantiškų, taršai ir žmogaus poveikiui jautrių (NTOLE) žuvų rūšių individų. Ypatingai didelis 

tolerantiškų (TOLE) ir visaėdžių žuvų (OMNI) santykinis gausumas (ypač paprastųjų aukšlių), lėmė 

žemesnes indikatoriaus vertes. Labai mažas litofilinių žuvų santykinis gausumas ir rūšinė įvairovė 

(aptiktas tik šapalas), bei labai mažas reofilinių žuvų gausumas.  

Ankstesniais tyrimų metais (iki 2015) nustatyta bloga ekologinė būklė Šyšoje žemiau užtvankos 

galėjo būti įtakojama AB ”Biofuture” bioetanolio gamyklos nuotekomis ties tyrimų stotimi, kurios 

ne kartą buvo siejamos su žuvų kritimu Šyšos upėje. Taip pat upė teka per Šilutės miestą ir patiria 

didelę antropogeninę apkrovą. 

 

9 lentelė. Šyšos upės ekologinės būklės palyginimas su ankstesniais tyrimais. 

2
0
1
1
 LŽI 0,349 

Upės atkarpos būklė Bloga 

2
0
1
2
 LŽI 0,659 

Upės atkarpos būklė Vidutinė 

2
0
1
8
 LŽI 0,16 

Upės atkarpos būklė Bloga 

 

2018 metais atliktų tyrimų rezultatus lyginant su ankstesniais metais stebima, kad 2012 metais 

ekologinė būklė buvo kur kas geresnė ir buvo įvertinta kaip vidutinė. Tuo tarpu 2011 metais tyrimų 

atkarpoje buvo nustatyta bloga ekologinė būklė, tačiau LŽ indekso 2011 metais buvo beveik du kartus 

didesnė ir artima vidutinės būklės reikšmei. Tokia ekologinės būklės kaita gali būti siejama su miesto 

daromu antropogeniniu poveikiu bei tarša pačiame upės baseine, kadangi aukščiau tyrimo vietos 

esančio patvankoje yra įrengtas žuvitakis, kuris minimizuoja patvankos poveikį žuvų migracijai. 
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3.2.2. Šyšos senvagės ekologinė būklė 

 

Šyšos senvagė pagal savo hidromorfologinius parametrus yra priskiriama prie seklių dažnai 

persimaišančių vandens telkinių, kurių vidutinis gylis <3 metrai (10 lentelė). Ekologinės būklės 

įvertinimui buvo naudojamas ežero žuvų indeksas – EŽI (Virbickas, 2016). Tyrimu metu šiame 

vandens telkinyje buvo sugautos tik trys žuvų rūšys: lydeka, ešerys ir kuoja (4 lentelė). Daug dumblo 

ir negyvos organinės medžiagos senvagės dugne, bei ištisinis vandens paviršiaus padengimas 

plūdenomis galėjo lemti ypatingai mažą fiksuoto ištirpusio deguonies kiekį vandenyje. Esant tokiam 

mažam ištirpusio deguonies kiekiui išgyvena tik pačios deguonies trūkumui tolerantiškiausios žuvų 

rūšys, o jų gausumas (ką rodo ir tyrimų rezultatai) yra labai mažas. 

 

10 lentelė. Ežerų, tvenkinių ir karjerų skirstymo į tipus kriterijai ≤3 

Ežerų kategorijos vandens telkinių tipai 

Kriterijai: 

Poly 

Polimiktiniai 

S 

Stratifikuoti 

GS 

Gilūs stratifikuoti 

Vidutinis gylis (m) ≤3 >3 >3 n* 

Maksimalus gylis (m) n* <11 11-30 >30 

*  „n“ -  kriterijus nenaudojamas 

 

11 lentelė. Žuvų rodikliai ir jų kaitos ribos būklės klasėse. 

Ežerų tipai Rodikliai 
Etaloninė 

vertė 

Būklės klasės 

L. gera Gera Vidutinė Bloga L. bloga 

 Benthivor_Sp Q% 2 10 <20 20-34 35-46 47-60 >60 (0) 

1 (POLY) Ešerys N% 3 30 >25 25-18 17-10 9-5 <5 

 Obligatinės rūšys 4 6 6 5 4 <4 <4 

 Neviet_Transl rūšys 

Q%5 0 - - <1 1-5 >5 

EŽI rodiklių aprašas: 

2 Benthivor_Sp Q% - plakių, karšių ir pūgžlių santykinė biomasė; 

3 Ešerys N% – ešerių santykinis gausumas; 

4 Obligatinės rūšys: POLY ežeruose - Aukšlė, Raudė, Lydeka,  Lynas, Ešerys, Kuoja;  

5 Neviet_Transl rūšys Q% - bendra sterko, sidabrinio karoso, karpio bei kitų nevietinių rūšių individų 

santykinė biomasė (%) bendrijoje; 
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12 lentelė. Rodiklių (išskyrus obligatines rūšis ir nevietinių-translokuotų rūšių santykinę biomasę) 

vertės, transformuotos į EKS skalę („1“ - l. gera būklė, „0“ l. bloga būklė). 

 

12 lentelėje pateiktų rodiklių transformacija į ekologinės kokybės santykį (EKS) vykdoma 

pagal žemiau pateiktas formules. 

  

1 - Benthivor_Sp Q% rodikliams:  

EKS = (X-Xmax)/(Xet-Xmax), kur X – nustatyta vertė, Xet – etaloninė vertė (4.2 lentelė), 

Xmax – teorinė maksimali vertė (4.3 lentelė); 

Rodiklio EKS vertei esant >1 ar <0 (neigiama vertė; 1 grupės rodikliai), rodiklio vertė yra 

prilyginama atitinkamai „1“ arba „0“.  

 

13 lentelė. Obligatinių rūšių EKS vertė priklausomai nuo ežere aptiktų obligatinių rūšių skaičiaus. 

  Obligatinių rūšių skaičius 

Ežero tipas 1 (POLY) 6 5 4 <4 

Obligatinių rūšių EKS 1 - 0,2 0 

Pastaba: jeigu kuri nors iš obligatinių žuvų rūšių tyrimų metu nesugauta, tačiau yra žinoma, kad ji 

ežere tikrai gyvena, ji yra pridedama prie kitų rūšių nustatant obligatinių žuvų rūšių EKS rodiklį. 

 

14 lentelė. Nevietinių ir translokuotų rūšių santykinės biomasės (Q%) EKS vertės  

Nevietinių ir translokuotų rūšių individų santykinės biomasės (Q%) 

rodiklis 

Q% 0%, arba laimikyje per SŽP tik 1 individas <1% 1-5% ≥5% 

EKS - (rodiklis nenaudojamas)* 0,5 0,2 0 

* - rodiklis naudojamas tik tada, kai per standartizuotą žūklės pastangą 8 selektyviais tinklais 

sugaunamas daugiau kaip 1 individas. 

Ežerų 

tipai 
Rodikliai 

(maksimal

i  

vertė) 

Būklės klasės 

L. gera Gera Vidutinė Bloga L. bloga 

1 

(POLY) 

Benthivor_Sp 

Q%_EKS 
(70) 

1.0-

0.834 

0.833-

0.600 

0.599-

0.400 

0.399-

0.167 
0.166-0.0 

 
Ešerys N%_EKS  

1.0-

0.834 

0.833-

0.600 

0.599-

0.333 

0.332-

0.167 
0.166-0.0 
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Ežero žuvų indeksas (EŽI) yra visų rodiklių EKS vidurkis. EŽI indekso kaitos ribos skirtingose 

būklės klasėse yra pateiktos 15 lentelėje. Tvenkinių ekologinio potencialo nustatymui naudojama 

tokia pati klasifikacijos pagal EŽI sistema, kaip ir ežerams. 

 

15 lentelė. Ežerų ekologinės būklės/potencialo klasės pagal EŽI vertes 

Ežerų tipai 
Ekologinės būklės klasės 

L. gera Gera Vidutinė Bloga L. bloga 

1-3 1,00-0,87 0,86-0,61 0,60-0,37 0,36-0,18 0,17-0,00 

 

16 lentelė. Nustatyti žuvų rodikliai, etaloninės vertės, ekologinės kokybės santykis ir jų būklės klasėse 

Rodikliai 
Nustatyta 

vertė 

Ekologinės 

kokybės 

santykis 

Etaloninė 

vertė 
Būklės klasė 

Benthivor_Sp Q% 2 0 0 10 Labai bloga 

Ešerys N% 3 28,6 0,95 30 Labai gera 

Obligatinės rūšys 4 2 0 6 Labai bloga 

Neviet_Transl rūšys 

Q%5 
0 - - - 

EŽI 0,32 Bloga 

 

Pagal nustatyta EŽI reikšmę – 0,32, Šyšos senvagės ekologinė būklė yra bloga (16 lentelė). 

Tokią reikšmę lėmė tai, kad telkinyje visiškai nesugauta bentofagių žuvų, o iš obligatinių (žuvų rūšys 

kurios natūraliai privalo gyventi tokio tipo vandens telkiniuose) žuvų rūšių sugauta tik lydeka ir kuoja. 

Nors ešerių santykinio gausumas gana didelis (28,6%), tačiau žvelgiant į 4 lentelę matyti, jog 

senvagėje yra labai mažas bendras žuvų gausumas (vos 0,56 ind./100m²). Dėl tokio mažo žuvų 

gausumo šiame vandens telkinyje, pagal EŽI gauta bloga ekologinės būklės reikšmė negali būti 

laikoma korektiška, todėl Šyšos senvagės ekologinė būklė turėtų būti laikoma kaip labai bloga. 
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4. Išvados 
 

1. Vizualiai Šysos senvagė atrodo kaip stipriai uždumblėjęs prastos ekologinės būklės vandens telkinys, 

tačiau jos makrobestuburių fauna yra gana turtinga.  

2. Paėmus imtą šlavimo būdu viso rasta 40 makrobestuburių taksonų, nors įvertinta bendrijos įvairovė 

dėl atskirų rūšių dominavimo yra gana maža. 

3. Pagal Lietuvos ežerų makrobestuburių indeksą Šyšos senvagė įvertinta kaip geros ekologinės būklės 

klasės vandens telkinys. 

4. Pagal BMWP ir ASPT rodiklius Šyšos senvagė irgi vertintina kaip geros/vidutinės kokybės klasės 

vandens telkinys. 

5. Gautus įvertinimus rekomenduojame interpretuoti atsargiai, nes LEMI sukurtas Lietuvos ežerams, o 

kiti panaudoti metodai sukurti upėms ir ežerams. Specifinio indekso skirto vertinti santykinai mažų 

stovinčio vandens telkinių (kūdros, senvagės) ekologinei būklei nėra. 

6. Šyšos senvagės išvalymas – dumblo ir nuokritų bei komunalinių šiukšlių išsėmimas – turėtų pagerinti 

senvagės ekologinę būklę ir, tikėtina, padidintų biologinę įvairovę. 

7. Rekomenduojame vykdant senvagės tvarkymą pagal galimybes išsaugoti dalį natūralių buveinių ir 

nepaversti senvagės aiškiai dirbtine kūdra su visu perimetru antropogeniškai sutvirtintais ar kitaip 

pakeistais krantais. Tokios modifikacijos galimai gali mažinti senvagės faunos įvairovę. 

8. Šyšos upėje atliktų tyrimų metu ekologinė būklė, pagal Lietuvos ekologinės būklės indeksą LŽI yra 

bloga 

9. Nustatyta bloga ekologinė būklė Šyšoje žemiau užtvankos gali būti susijusi su AB ”Biofuture” 

bioetanolio gamyklos nuotekomis ties tyrimų stotimi, kurios ne kartą buvo siejamos su žuvų kritimu 

Šyšos upėje. Taip pat upė teka per Šilutės miestą ir patiria didelę antropogeninę apkrovą. 

10. Pagal nustatyta EŽI reikšmę – 0,32, Šyšos senvagės ekologinė būklė yra bloga. Kadangi  senvagėje 

yra labai mažas bendras žuvų gausumas (vos 0,56 ind./100m²), pagal EŽI gauta bloga ekologinės 

būklės reikšmė negali būti laikoma korektiška, todėl Šyšos senvagės ekologinė būklė turėtų būti 

laikoma kaip labai bloga. 
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