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Projekta “Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēģijas
pamatdirektīvai – smagie metāli” zinātniskais pārskats
Projekta Reģ. Nr. 1-08/554/2014
Ievads
Jūras stratēģijas pamatdirektīva (EPP 2008/56/EK) uzliek ES dalībvalstīm par
pienākumu nodrošināt lai jūras ūdeņos piesārņotāju koncentrācijas ir tādā līmenī, kas
neizraisa piesārņojuma efektus (deskriptors D8), un kaitīgās vielas zivīs un citās jūras
veltēs, ko izmanto pārtikā, nepārsniedz līmeņus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos
vai citos saistošos noteikumos (deskriptors D9). Deskriptoru definīcijas skaidrojums
izvērstākā veidā ir iekļauts Eiropas komisijas lēmumā 2010/477/EU un cita starpā
nosaka nepieciešamību ņemt vērā Ūdens struktūrdirektīvas (2000/60/EC) nosacījumus
un Direktīvā 2008/105/EC (labots ar Direktīvas 2013/39/EU pieņemšanu) doto
prioritāro vielu sarakstu. Visi iepriekš minētie dokumenti nosaka, ka piesārņojošo
vielu vai to grupu koncentrācijas attiecīgajā substrātā (ūdens, sedimenti vai biota)
nedrīkst pārsniegt vides kvalitātes standartu (EQS).
Vienlaicīgi deskriptors D9 nosaka, ka kaitīgās vielas zivīs un citās jūras veltēs, kas
tiek lietotas pārtikā, nedrīkst pārsniegt EK tiesību aktos noteiktos līmeņus. Kaitīgo
vielu maksimālās pieļaujamās koncentrācijas zivju audos ir noteiktas Eiropas
komisijas regulā Nr. 1881/2006.
Tā kā kaitīgās vielas (prioritārie smagie metāli) abu deskriptoru gadījumā ir vienas un
tās pašas, bet testobjektu vecums, izmērs un dzimums var būtiski atšķirties, tad ir
nepieciešams harmonizēt deskriptora D8 gadījumā izmantojamās EQS vērtības ar
deskriptora D9 gadījumā izmantotajām. Tā kā cilvēki pārtikā pārsvarā izmanto zivs
filejas daļu, tad pētījumā tiek izmantotas smago metālu koncentrācijas, kas ir
noteiktas pārtikā izmantojamo zivju filejas daļās.
1. Esošās situācijas analīze
HELCOM metālu koncentrāciju noteikšanai reģionālā mērogā ieteic zivs muskuļus
Hg noteikšanai un aknas Cd un Pb koncentrāciju noteikšanai. Tiek piedāvāts izmantot
divas vides stāvokļa robēžvērtības. Pirmā ir BAC (Background Assessment Criteria),
jeb novērtēšanas pamatkritērijs, kā robežvērtībās starp “labo” un “vidējo” vides
statusu, kas tika paņemts no OSPAR (2009) noteiktām metālu sākumkoncentrācijām
Ziemeļu jūrā. “Sliktā” vides stāvokļa indikācijai tika ieteikts izmantot metālu
robežkoncentrācijas moluskos un zivīs, kas ir noteiktas regulā Nr. 1881/2006, par
piesārņotāju maksimāli pieļautām vērtībām pārtikā. Tās ir domātas tikai muskuļu
audiem, tāpēc metālu koncentrācijas aknās tika rekomendēts salīdzināt ar
maksimālām vērtībām gliemežos (HELCOM, 2013). Piedāvātā pieeja jau ir tikusi
izmantota kaitīgo vielu piesārņojuma līmeņa novērtēšanai Baltijas jūrā (HELCOM
2010). Rekomendētās labas vides stāvokļa (LVS) robežvērtības ir 26 µg/kg ww Cd
(aknas), 35 µg/kg ww Hg (muskulis) un 26 µg/kg ww Pb (aknas).Tā kā šāda pieeja
balstās uz kaitīgo vielu līmeņiem, kas ir noteikti Ziemeļjūrā, neizšķirot zivju sugu un
vecumu, kur parasti monitoringa vajadzībām tiek analizēti tikai 2 gadus veci īpatņi,
tad būtu izmantojama tikai kā pirmais tuvinājums līdz tiek izstrādāta nacionālā pieeja,
kas ņem vērā lokālās īpatnības.
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Attīstot iepriekšminēto pieeju, piesārņotāju līmeņu klasifikācijai katrā ņēmumu vietā
Giltrap et al (2013) piedāvāja izmantot novērtēšanas kritēriju (assessment criteria –
AS), kas balstījās uz OSPAR BAC, novērtēšanas pamatkritērijs (background
assessment criteria), un novērtēšanas ekotoksikoloģisko kritēriju (ekotoxicological
assessment criteria – EAC). Metāliem, EAC vietā tika paņemtas ar EK maksimāli
pieļautās koncentrācijas (ecotoxicological concentrations – EC) cilvēka veselības
aizsardzībai (Regula Nr. 1881/2006 ). Katram piesārņotājam, katrā ņēmumu vietā tika
aprēķināts vērtējums, kas rāda cik reizes piesārņotājs pārsniedz EAC/EC. Tas tika
reizināts ar faktoru 100, un to parametru, kas pārsniedza EAC vislielākā pakāpē
pieņēma kā vērtējums “10”, bet pārējo paraugu vērtējumi tika proporcionāli sadalīti
attiecīgi uz lielāko.
1. Tabula. LR un Kopienas normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās maksimālās
koncentrācijas.
Robežvērtības
Direktīva 2013/39/EU
EK Regula No
Gada
Metāls
Gada vidējais
Zivs EQS
1881/2006
maksimālais
EQS
(ūdens
(muskulis
zivs (muskulis
EQS (ūdens
- mg/kg ww)
µg/l)
µg/kg ww)
µg/l)
Kadmijs
50
0,2
≤ 0,45 – 1,51
Dzīvsudrabs
500
0,07
20
Svins
300
1,3
14
Niķelis
8,6
34
2
Varš
3,1
2
Cinks
81
1
Atkarībā no ūdens cietības klases.
2 LR MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
Vairākiem smagajiem metāliem pieļaujamās robežvērtības ir noteiktas arī Kopienas
normatīvajos aktos (1. Tabula). No apskatītajiem smagajiem metāliem, tikai
dzīvsudrabam ir noteikta EQS vērtība zivju audos. Pārējiem metāliem EQS vērtības ir
noteiktas ūdenim. Tā kā jūras ūdenī metālu koncentrācijas ir ļoti zemas un to
noteikšana ir metodoloģiski sarežģīta, tad labāk ir izmantot EQS bioloģiskam
organismam. Šāda iespēja ir paredzēta Direktīvā 2013/39/EU pie nosacījuma, ka
izstrādātais EQS bioloģiskajam organismam nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzības
līmeni, kā EQS ūdenim. Lai varētu pārrēķināt no EQS ūdenim uz EQS biotai, tiek
ieteikts izmantot biokoncentrācijas faktoru (BCF), bioakumulācijas faktoru (BAF)
vai, ja tāds nav pieejams, līdzsvara koeficientu Kow, kas raksturo attiecīgā
savienojuma spēju pāriet no ūdens oktanola vidē. EQS biotai var tikt aprēķināts
izmantojot European commission (2011) ieteikto formulu:
QSbiota = QSwater*BAF

(1),

kur QSbiota ir biotas kvalitātes standarts, QSwater ir ūdens kvalitātes standarts, BAF ir
bioakumulācijas faktors.
Tā kā BAF vērtības bieži (arī šī pētījuma gadījumā) nav pieejamas, tad var tikt
izmantots (1) formulas atvasinājums jūras ūdeņiem:
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QSbiota, sw = QSsw*BCF (l/kg)*BMF

(2),

kur QSbiota, sw ir jūras ūdens biotas kvalitātes standarts, QSsw ir jūras ūdens kvalitātes
standarts, BCF (l/kg) – biokoncentrācijas faktors (litri uz kilogramu), BMF – trofiskās
uzkrāšanās faktors. Atkarībā no testobjekta trofiskā līmeņa var būt nepieciešams
izmantot vairāk kā vienu BMF vērtību (European commission 2011).
Iepriekš norādītā (2) aprēķinu formula ir izstrādāta organiskiem savienojumiem un īsti
nestrādā smago metālu gadījumā. Tāpēc labāk ir izmantot empīriski iegūtās
koncentrāciju vērtības lai aprēķinātu BAF, izmantojot (1) formulu. Pie tam, šeit būtu
jāņem vērā, ka BAF vērtība var mainīties atkarībā no zivju vecuma grupas, jo
pieaugot tās var pāriet no viena trofiskā līmeņa uz nākošo.
Izšķīdušo metālu koncentrāciju Baltijas jūras Austrumu Gotlandes ieplakas ūdenī
monitoringa ietvaros no 1993. – 2000. gadam ir noteikuši Vācijas zinātnieki (Dippner
& Pohl, 2004). Ūdens paraugus filtrēja caur 0,45 um membrānfiltru, tādā veidā
izšķīdušos metālus atdalīja no suspendētās matricas, izņemot dzīvsudrabu. Hg
koncentrāciju ūdenī noteica nefiltrētā paraugā un izteica kā kopējo koncentrāciju.
Īslaicīgus pētījumus 2006. gadā no aprīļa līdz septembrim Austrumu Gotlandes
ieplakas ūdenī ir veikuši arī Zviedrijas speciālisti (2. Tabula). Kadmiju šī pētījuma
ietvaros noteica tikai Lansortas ieplakas ūdenī, taču, ja tos salīdzina ar Vācijas
zinātnieku datiem, tad tie ir aptuveni līdzīgi. Tabulā dotie lielumi atspoguļo visā
novērojumu laikā iegūto rezultātu minimālā un maksimālās vērtības, kā arī rezultātu
mediāna.
2. Tabula. Smago metālu koncentrācijas Baltijas jūras ūdenī.
Autors
Hgkop Pbšķ
Cdšķ
Cušķ
(ng/L) (ng/L) (ng/L) (ng/L)
Dippner & N1
198
194
202
203
Pohl (2004)
Minimums
0,28
1,65
6,07
268
Maksimums 47,1
185
22,0
1043
Mediāna
39,5
14,4
12,9
587
1
Walve et al., N
9*
4
(2014)
Minimums
10,1* 521
Maksimums
20,2* 591
Mediāna
13,5* 540
1
Mērījumu skaits
*Mērījumi veikti Lansorta ieplakas rajonā

Znšķ
(ng/L)
203
382
2314
659
2
288
366
327

Nišķ
(ng/L)

5
511
599
546

2. Metodes
2.1. Zivju paraugu ņemšana
Mencu (Gadus morhua) paraugus ievāca no Polijas zinātniskās kuģa “Baltica” klāja
no 2015. gada 6 – 12. martam, tralējot Baltijas jūras atklātajā daļā griezumā no
Ventspils līdz Klaipēdai (Lietuva), pēc ICES iedalījuma aptuveni no 28. apgabala
vidus līdz 26. apgabala vidum.
Reņģu (Clupea harengus) paraugus ievāca divas reizes ar zvejas kuģi “Ulrika”.
Pirmais vākums notika no 2015. gada 14.- 23. maijam Baltijas jūras atklātajā daļā, pēc
ICES iedalījuma 26., 28. un 29. apgabalā. Otrais vākums notika Rīgas līcī no
2015.gada 31.jūlija līdz 4.augustam.
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Asaru (Perca fluviatilis) paraugus ievāca ar kaprona žaunu tīkliem un “Nordic” tipa
zinātniskās zvejas tīkliem no zvejas laivas sešās paraugošanas vietās Liepājas –
Jūrmalciema apgabalā (30.06.2015.), Jūrkalnē (04.-05.08.2015.), Kolkā (01.31.08.2015.), Engures – Plieņciema apgabalā (15.-30.04.2015.), Pierīgā (01.05.05.2015.) un Salacgrīvā (05.-24.08.2015.).
Apaļos jūras grunduļus (Neogobius melanostamus) un plekstu (Platichthys flesus)
paraugus ievāca ar “Nordic” tipa zinātniskās zvejas tīkliem no zvejas laivas četrās
paraugošanas vietās Liepājas – Jūrmalciema apgabalā (30.06.2015.), Kolkā
(14.07.2015.), Pierīgā (01.05.2015.) un Salacgrīvā (24.08.2015.).
2.2. Planktona paraugu ņemšana
Jūras planktona vākšana notika no 2015.gada 6. maija līdz 11. maijam ar NBS JS kuģi
„Varonis” Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līcī. Paraugi tika ņemti ar 100 µ
zooplanktona tīklu gar piekrasti 0 – 10 m dziļumā, bet atklātā daļā paraugi tika ņemti
0 – 20 m dziļumā. 1. attēlā parādīta paraugu ņemšanas karte. Lai kvantitatīvajām
analīzēm iegūtu pietiekamu paraugu apjomu, no katras stacijas paraugu atkārtoti ņēma
vismaz 4 reizes un integrēja vienā paraugā. Paraugi tika salieti ar skābi iepriekš
attīrītās PE pudelītēs un uzreiz sasaldēti, tādā sasaldētā formā paraugi tika glabāti līdz
turpmākajām manipulācijām.

1. Attēls. Fitoplanktona paraugu ņemšanas vietu telpiskais sadalījums.
2.3. Zivju paraugu apstrāde un analīze
Zivju paraugus, kuriem nebija iespējams uzreiz atdalīt muguras muskuli, sasaldēja un
tādā veidā glabāja līdz preparēšanas brīdim, pirms kura sasaldētās zivis atkausēja
istabas temperatūrā. Gan saldētām, gan nesasaldētām zivīm noteica garumu un svaru.
Pēc tam ar īpašu nerūsējošā tērauda filejas nazi zivīm izgrieza muguras muskuli (bez
ādas), ko ievietoja speciāli iepriekš apstrādātā tīrā plastikāta konteinerā. Ja īpatņi bija
nelieli (piemēram, reņģes), tos pēc izmēru grupām integrēja vienā paraugā (4 – 9
īpatņi paraugā). Zivju muguras muskuļu paraugus metālu analīzēm žāvēja izsaldējot
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vakuumā liofilizēšanas iekārtā, vienlaicīgi nosakot ūdens saturu paraugā, pēc tam
izžāvētos paraugus samala nažu dzirnavās, lai iegūtu parauga viendabīgu masu.
Dzīvsudraba kvantitatīvai noteikšanai tika izmantotas divas metodes, kuru gala
rezultāti ir salīdzināmi, US EPA 245.6 (Dzīvsudraba noteikšana audos ar aukstā
tvaika atomu absorbcijas spektrofotometriju) un US EPA 7473 (Dzīvsudraba
noteikšana cietās vielās un šķīdumos ar termisko sadalīšanu, amalgamēšanu un atomu
absorbcijas spektrofotometriju).
US EPA 245.6 metodes pamatā ir bioloģisko audu 0,7 g iesvara šķīdināšana
koncentrētas slāpekļskābes (2 ml) un koncentrētas sērskābes (8 ml) maisījumā 12 – 14
stundas istabas temperatūrā ar sekojošu paraugu oksidēšanu (mineralizēšanu) sildot
ūdens vannā 90 minūtes 30 °C ar 8 ml 5 % kālija persulfāta (K2S2O8) un 20 – 30 ml 5
% kālija permanganāta (KMnO4) šķīdumu. Pēc atdzesēšanas kālija permanganāta
pārākumu šķīdumā reducēja ar 2 ml 12 % hidroksilamīna hidrohlorīda (NH2OH*HCl)
un nātrija hlorīda šķīdumu (NaCl). Parauga šķīdums tika analizēts ar VARIAN
Spectra AA 880 atomu absorbcijas spektrofotometru, kurš aprīkots ar parauga, alvas
(II) hlorīda (SnCl2) un sērskābes šķīduma sajaukšanas un dzīvsudraba aukstā tvaika
ģeneratora šūnu VGA 76.
Šajā pētījumā Hg noteikšanai zivīs tika izmantots arī Teledyne Leeman Labs Hg
analizators Hydra IIc, kas ir atomu absorbcijas spektrofotometrs ar vienu viļņa
garumu 253,7 nm. Hg noteikšana ar šo analizatoru notika saskaņā ar US EPA 7473
metodi. Šai Hg noteikšanas metodei atšķirībā no US EPA 245.6 metodes nav
nepieciešama paraugu ķīmiskā apstrāde pirms analīzes. US EPA 7473 metode balstās
uz sausa parauga kontrolētu pirolīzi skābekļa atmosfērā, kuras laikā visi dzīvsudraba
savienojumi paraugā tiek reducēti līdz Hg elementāram stāvoklim. Pirolīzes produkti
kopā ar nesējgāzi tiek ievadīti katalizātoru kamerā, kur savienojumu oksidēšana tiek
pabeigta, kā arī no sistēmas izvadīti halogēni, slāpekļa un sēra oksīdi. Atlikušie
pirolīzes produkti tiek ievadīti amalgamēšanas kamerā, kur uz zelta substrāta selektīvi
uzkrājas Hg, bet citas gāzes tiek aizvadītas prom no sistēmas. Tad amalgamators tiek
strauji uzkarsēts, tādā veidā atbrīvojot Hg. Kopā ar nesējgāzi Hg tvaiku ievada
absorbcijas šūnā, kas novietota gaismas kūļa ceļā.
Zivju paraugi Cd, Cu, Ni, Pb un Zn analīzēm tika mineralizēti saskaņā US EPA 3052
metodi „Silikātus saturošu un bioloģisku paraugu mineralizācija ar skābēm
mikroviļņu krāsnī”. Sausie zivju paraugi (aptuveni 1 g) tika mineralizēti ar 15 ml
koncentrētas slāpekļskābes slēgtās teflona bumbās, izmantojot CEM mikroviļņu
krāsni Mars 5. Mineralizācijas procesā teflona bumbās tika sasniegta 180 + 5 oC
temperatūra un augsts spiediens, kurus uzturēja aptuveni 10 minūtes. Pēcāk paraugus
atdzesēja un filtrēja caur iepriekš ar skābi apstrādātiem bezpelnu filtriem. Cu, Ni un
Zn kvantitatīvo saturu zivju muguras muskulī noteica ar VARIAN Spectra AA880
atomu absorbcijas spektrofotometru, izmantojot liesmas atomizāciju (US EPA
7000B), bet Cd un Pb kvantitatīvo saturu noteica ar VARIAN Spectra AA880Z atomu
absorbcijas spektrofotometru, izmantojot elektrotermālo atomizāciju (US EPA 7010).
Visu mērījumu kvalitāte tika nodrošināta, izmantojot atbilstošas tīrības reaģentus,
gāzes, traukus, materiālus, starptautiski sertificētus references standartus (DORM-1,
ERM-CE 278 un ERM-CE 278k) un stingri ievērojot iekšējos laboratorijas kvalitātes
kontroles un nodrošināšanas principus, atbilstoši akreditētas laboratorijas prasībām.
2.4. Planktona paraugu apstrāde un analīze
Sasaldētie planktona paraugi laboratorijā tika atkausēti un vēlreiz izfiltrēti caur 100 µ
sietu, lai maksimāli sakoncentrētu paraugu un atbrīvotos no liekā iesāļūdens, kas
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turpmākajā analīzes gaitā radītu traucējošus matricas efektus. Paraugus žāvēja
izsaldējot vakuumā. Pēc izžāvēšanas paraugus saberza ahāta piestā.
Daļu sausā parauga izmantoja Hg satura noteikšanai ar Teledyne Leeman Labs Hg
analizatoru Hydra IIc, kas ir atomu absorbcijas spektrofotometrs ar vienu viļņa
garumu 253,7 nm. Hg noteikšana ar šo analizatoru notika saskaņā ar US EPA 7473
metodi, kuras princips aprakstīts iepriekš nodaļā 2.3.
Pārējo metālu Al, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb un Zn noteikšanai planktonā tika izmantota
modificēta cieto paraugu daļējās mineralizācijas metode (ICES, Hovind and Skei
1992). Parauga aptuveni 0,08 g iesvaram uzlēja 5 ml koncentrētu slāpekļskābi un
karsēja vaļējos teflona traukos līdz mitrajiem sāļiem, pievienoja 5 ml 30 % ūdeņraža
peroksīda, karsēja mazākā temperatūrā nekā iepriekš līdz mitrajiem sāļiem, ar 10 %
slāpekļskābes šķīdumu noskaloja parauga mineralizācijas trauku un ietvaicēja līdz
apjomam, ko kvantitatīvi pārnesa 10 ml mērkolbā filtrējot caur ar skābi iepriekš
skalotu bezpelnu filtru. Parauga šķīdumu līdz svītrai atšķaidīja ar 10 % slāpekļskābes
šķidumu. Al, Cu un Zn kvantitatīvo noteikšanu veica ar VARIAN Spectra AA880
atomu absorbcijas spektrofotometru, izmantojot liesmas atomizāciju (US EPA
7000B), bet Cd, Ni un Pb kvantitatīvo noteikšanu veica ar VARIAN Spectra AA880Z
atomu absorbcijas spektrofotometru, izmantojot elektrotermālo atomizāciju (US EPA
7010).
Visu mērījumu kvalitāte tika nodrošināta, izmantojot atbilstošas tīrības reaģentus,
gāzes, traukus, materiālus, starptautiski sertificētus references standartus (BCR 414
un BCR 060) un stingri ievērojot iekšējos laboratorijas kvalitātes kontroles un
nodrošināšanas principus, atbilstoši akreditētas laboratorijas prasībām.
3. Rezultāti
3.1. Atmosfēras depozīcijas sadalījums
Eiropas valstis EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) ietvaros
veic izvēlētu vielu atmosfēras emisiju mērījumus/aprēķinus un emisiju lielumus ziņo
kopējam centram. Smago metālu un noturīgo organisko savienojumu gadījumā tas ir
Meteoroloģiskās sintēzes centrs – Austrumi (Meteorological Synthesizing Centre –
East (MSC-E)). MSC-E savukārt veic atmosfēras pārneses aprēķinus un modelē
kaitīgo vielu depozīcijas vērtības konkrētos koordināšu punktos. Emisiju
mērījumu/aprēķinu rezultātu iegūšana, apkopošana un ziņošana, kā arī tālāka
depozīciju modelēšana rada objektīvu nobīdi laikā, kā rezultātā projekta vajadzībām
jaunākā pieejamā informācija par smago metālu depozīcijas lielumiem bija par
2012.gadu. Bez tam, no visiem projektā apskatītajiem metāliem, depozījas skaitliskās
vērtības bija modelētas tikai dzīvsudrabam, kadmijam un svinam. Šīs vērtības, kuras
tika iegūtas no MSC-E tad arī tika izmantotas depozīju telpiskā sadalījuma
izveidošanai (1. Pielikums). Kopumā Latvijas jūras ūdeņos depozīcija ir modelēta 271
punktam.
Apskatot modelēto metālu depozīcijas telpisko sadalījumu (1. Pielikums), var
konstatēt, ka kadmija un svina gadījumā dominē viens avots – Liepāja, kā rezultātā
Baltijas jūras ūdeņi, kas atrodas tuvu Liepājai saņem būtiski lielākus kadmija un svina
apjomus no atmosfēras, kā pārējie rajoni. Tā no atmosfēras deponētā kadmija vidējā
vērtība ir 17,8 g km2 gadā, bet Liepājas tuvumā depozīcijas apjomi var sasniegt pat
73,3 g km2 gadā. Savukārt svina gadījumā vidējā atmosfēras depozīcijas vērtība bija
44,8 g km2 gadā, sasniedzot 122,8 g km2 gadā netālu no Liepājas. Dzīvsudraba
atmosfēras depozīcijas neuzrādīja tik izteiktu “karsto punktu”, depozīcijas vērtībām
variējot no 6,5 līdz 16,1 g km2 gadā (vidēji 9,5 g km2 gadā). Tomēr var izcelt divus
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jūras rajonus, kas saņēma izteiktāku no atmosfēras deponētā dzīvsudraba apjomu –
Baltijas jūras austrumu piekraste un Rīgas līča austrumu piekraste pie robežas ar
Igauniju (1. Pielikums).
3.2. Smago metālu koncentrācijas planktonā
Alumīnijs (Al) nav nepieciešams organismiem dzīvības procesu uzturēšanai un
neuzrāda arī kaitīgu iedarbību. Tai pašā laikā, alumīnijs ir izmantojams lai raksturotu
abiotiskā materiāla (minerālo daļiņu) īpatsvaru paraugā. Tāpēc alumīnijs tika noteikts
planktona paraugos. Novērotais Al saturs planktonā variē robežās no 0.2 mg g-1 dw
līdz 2.1 mg g-1 dw, uzrādot sagaidāmo telpisko sadalījumu (2. Pielikums), kur
augstāks Al saturs ir novērojams piekrastes rajonos, bet zemāks tālāk no krasta.
Arī kadmijs (Cd) nav nepieciešams organismiem dzīvības procesu uzturēšanai, bet
atšķirībā no Al uzrāda organismiem kaitīgu iedarbību un parasti labi korelē ar
organiskā materiāla daudzumu. Kadmijam novērotais saturs planktonā variēja robežās
no 0,14 µg g-1 dw līdz 1,87 µg g-1 dw, Rīgas līča planktonā uzrādot lielāku saturu
nekā Baltijas jūras planktonā (2. Pielikums). Izteikti lielāks saturs tika novērots Rīgas
līča austrumu-ziemeļaustrumu atklātās daļas ūdeņos, kas tikai daļēji var tikt skaidrots
ar lielāku organiskā materiāla apjomu.
Hroma (Cr) saturs planktonā variēja no 1,3 µg g-1 dw līdz 21,4 µg g-1 dw, kopumā
uzrādot lielāko saturu Baltijas jūras piekrastē un mazāko – Rīgas līča atklātajā daļā (2.
Pielikums). Tomēr Cr satura telpiskais sadalījums starp piekrasti un atklāto daļu nav
tik viennozīmīgs, jo parādās vairāki izņēmumi.
Arī vara (Cu) saturs, kas variēja no 10,4 µg g-1 dw līdz 62,9 µg g-1 dw, parādīja, ka
lielākais tā saturs planktonā ir Baltijas jūras piekrastē un mazāks – Rīgas līcī. Arī Cu
gadījumā konkrēts telpiskais sadalījums starp Rīgas līča piekrasti un atklāto daļu
faktiski neparādījās.
Dzīvsudraba (Hg) saturs planktonā variēja no 32 ng g-1 dw līdz 222 ng g-1 dw un
vienā stacijā (PV) tika novērots ekstremāli augsts (794 ng g-1 dw) saturs. Hg saturs
planktonā Rīgas līča lielākajā daļā apsekoto staciju bija samērā līdzīgs (2. Pielikums).
Izņēmums bija viena stacija Rīgas līča ziemeļaustrumos un 5 stacijas pie Irbes
šauruma, kur tika novērots mazākas Hg satura vērtības. Savukārt Baltijas jūras
piekrastē lielākais Hg saturs tika noteikts Ovīšu rajonā un, kā jau iepriekš minēts,
būtiski izcēlās Pāvilostas rajons.
Mangāna (Mn) saturs planktonā variēja diapazonā no 31 µg g-1 dw līdz 357 µg g-1 dw.
Izteikti lielāks Mn saturs bija novērojams Pāvilostas rajona (Baltijas jūras piekraste)
un Rīgas līča dienvidaustrumu rajona piekrastes planktonā (2. Pielikums). Rīgas līča
paaugstinātais Mn saturs planktonā visdrīzāk ir saistīts ar Daugavas ienestajiem
saldūdeņiem, kuri gar krastu izplatās ziemeļu virzienā. Paaugstinātais Mn saturs
Pāvilostas rajona planktonā arī varētu būt saistīts ar upes ūdeņu ienesi, tomēr ir
nepieciešami papildus pētījumi lai apstiprinātu šo pieņēmumu.
Svina (Pb) saturs planktonā variēja no 1,7 µg g-1 dw līdz 122 µg g-1 dw. Paaugstināts
Pb saturs bija novērots Baltijas jūras piekrastes un Rīgas līča austrumu piekrastes
planktonā (2. Pielikums). Novērotais telpiskais sadalījums nedod iespēju konstatēt
izteiktu Pb telpiskā izplatījuma sakarību ar ārējiem faktoriem.
Cinka (Zn) saturs planktonā variēja no 0,1 mg g-1 dw līdz 5,8 mg g-1 dw. Zn satura
telpiskais sadalījums (2. Pielikums) neuzrādīja izteiktu tendenci. Paaugstināts saturs
bija novērots gan piekrastes rajona, gan atklātās daļas planktonā.
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3.3. Smago metālu koncentrācijas zivju audos
3.3.1. Smago metālu koncentrācijas asaros (Perca fluviatilis)
Visās stacijās un visās izmēru grupās Cd, Pb un Ni saturs asaru muguras muskuļaudos
bija zem noteikšanas robežas. Lietoto instrumentālo metožu jutība bija pietiekama, lai
noteiktu Hg, Cu un Zn saturu asaru muguras muskuļaudos (3. Tabula).
3. Tabula. Smago metālu saturs asaru muskuļaudos.
Elementa saturs uz mitro masu
Asaru
Hg
Zvejas vieta
Cu
Zn
garums (cm)
-1
-1
-1
(µg kg ww) (mg kg ww) (mg kg ww)
Vidējais
19,1
81
0,22
4,2
Jūrmalciems
Intervāls (12,8 – 29,8)
(52 – 147)
(0,15 – 0,29)
(3,6 – 4,8)
Vidējais
17,4
59
18.5
1.1
Jūrkalne
Intervāls (16,3 – 18,7)
(53 – 66)
(12 - 24)
(0.8 – 1.3)
Vidējais
15,3
53
0,35
6,4
Kolka
Intervāls (12,7 – 21,0)
(28 – 128)
(0,33 – 0,39)
(5,9 – 7,2)
Vidējais
17
60
16
1.1
Plienciems
Intervāls
(14 – 19)
(46 -68)
(9 - 20)
(0.97 – 1.15)
Vidējais
18,3
132
0,22
5,3
Pierīga
Intervāls (11,9 – 27,2)
(53 – 293)
(0,16 – 0,25)
(0,6 – 1,3)
Vidējais
18,4
69
0,25
3,7
Salacgrīva
Intervāls (12,4 – 26,0)
(29 – 136)
(0,17 – 0,34)
(3,1 – 4,4)
Novērotais Hg saturs asaru muskuļaudos uzrādīja plašu vērtību intervālu. Lielākais
Hg saturs tika konstatēts paraugos no Pierīgas paraugošanas poligona, kas norāda uz
Daugavas, Lielupes un Gaujas, kā arī Rīgas kopējo antropogēno ietekmi uz šo rajonu.
To apstiprina arī Hg satura samazināšanās asaros no stacijām, kuras atrodas tālāk no
ietekmētā rajona. Tai pašā laikā, salīdzinoši liels Hg saturs asaros ir konstatēts
Jūrmalciema paraugu ņemšanas poligonā, kura tuvumā Latvijas teritorijā nav
ievērojamu antropogēnā piesārņojuma avotu. Šai gadījumā vienīgais paaugstinātā
satura iemesls varētu būt Hg piesārņojuma pārrobežas pārnese no Kuršu jomas
Lietuvā.
Novērotais Hg saturs asaros arī uzrādīja nelineāru (polinomiālu vai eksponenciālu)
sakarību ar asaru izmēru, izņemot Kolkas paraugu ņemšanas poligonu (2. Attēls).
Atbilstoši novērotajai sakarībai, Hg saturs asaru muskuļaudos nepieaug vai arī satura
pieaugums nav izteikts līdz asaris sasniedz apmēram 20 cm garumu, tas ir, vidēji 2-3
gadu vecumu. Pārsniedzot šo izmēru vai vecumu, Hg saturs asaru muskuļaudos
pieaug ļoti strauji. Visticamākais izskaidrojums ir, ka asari pārsniedzot 20 cm garumu
nomaina barības bāzi, visdrīzāk pārejot citā trofiskā līmenī. Tas nozīmē, ka nākamā
trofiskā līmeņa barības bāze ir vairāk bagātināta ar Hg, līdz ar to, Hg uzņemšana un
akumulācija ir straujāka. Šis pieņēmums gan būtu vēl jāpārbauda, veicot barības bāzes
un stabilo izotopu pētījumu. Ņemot vērā novērotās izmēra-Hg satura sakarības,
asarus, kas pārsniedz 20 cm garumu, bez atbilstošas datu normalizācijas nebūtu
vēlams izmantot ilglaicīgo trendu analīzēs.
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2. Attēls. Dzīvsudraba saturs asaru muskuļaudos atkarība no asaru izmēra. Kreisais
attēls – Salacgrīva, labais attēls – Pierīga.
3.3.2. Smago metālu saturs mencās (Gadus Morhua)
Līdzīgi kā asaros, arī mencas muskuļaudos Cd, Pb un Ni saturs bija zem noteikšanas
robežas. Konstatētais Hg, Cu un Zn saturs (4. Tabula) uzrādīja samērā plašu vērtību
intervālu.
4. Tabula. Smago metālu saturs mencu muskuļaudos.
Elementa saturs uz mirto masu
Mencu
Hg
Zvejas vieta
Cu
Zn
garums (cm)
-1
-1
(µg kg ww) (mg kg ww) (mg kg-1 ww)
Vidējais
40
55
0,20
3,4
Rietumgotlande
Intervāls
(18 – 62)
(20 - 133)
(0,16 – 0,31)
(2,9 – 4,1)
Atšķirībā no asariem, mencu muskuļaudos konstatētais Hg, Cu un Zn saturs uzrādīja
lineāru sakarību ar mencas izmēru un vecumu. Tomēr lielākās vērtības netika
konstatētas lielākajās (vecākajās) zivīs. Hg gadījumā lielākais saturs (arī lielākā satura
izkliede) tika konstatēts mencu izmēra grupā (3. Attēls), kas atbilst 5 gadu vecumam.
Savukārt Cu un Zn saturs muskuļaudos uzrādīja lielākas vērtības (arī lielāko satura
izkliedi) 6 gadus vecajās mencās. Ņemot vērā novērotos metālu satura līmeņus
mencu muskuļaudos un to izkliedi, var pieņemt, ka daļai no 5-6 gadus vecajām
mencām ir atšķirīgi barošanās paradumi.
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3. Attēls. Dzīvsudraba saturs mencu muskuļaudos atkarībā no mencu izmēra.
3.3.3. Smago metālu koncentrācijas reņģēs
Arī reņģu muskuļaudos Cd, Pb un Ni saturs bija zem noteikšanas robežas. Taču Hg,
Cu un Zn saturs variēja plašās robežās (5. Tabula), vidēji uzrādot nedaudz lielāku Cu
un Zn saturu Baltijas jūras reņģēs. Hg uzrāda izteiktu zivs vecuma- satura sakarību (4.
Attēls), bet Cu un Zn gadījumā vecuma – satura sakarība nebija izteikta, taču ar
pozitīvu tendenci. Baltijas jūrā ievāktās reņģes bija kopumā garākas un vecākas nekā
Rīgas līcī ievāktās. Tai pašā laikā, Rīgas līcī bija novērota būtiski augstāks
maksimālais Hg saturs, kas varētu būt saistīts ar novērojumos iekļautajiem diviem
būtiski lielākiem īpatņiem, turklāt ihtioloģiskā analīzē tika noskaidrots, ka šie īpatņi
nepiederēja pie Rīgas līča reņģu populācijas. (4. Attēls). Ja šos īpatņus neņem vērā,
tad novērotais Hg saturs uzrāda salīdzināmas vērtības gan Rīgas līcī, gan Baltijas jūrā,
taču, palielinoties reņģu vecumam, palielinās arī metālu satura izkliede vienas
paaudzes zivīs. Iespējams, ka metālu satura sadalījums ir atkarīgs arī no reņģu
populācijas sīkāka dalījuma, un papildus ir jāņem vērā Baltijas jūras dienvidu
populāciju. Lai arī šīs populācijas īpatņi visā paraugu kopā bija tikai divi, vienam
vecums bija 13 gadi, un tieši šim īpatnim tika konstatēts vislielākais Hg un lipīdu (6,5
% no mitrās muskuļu masas) saturs muskuļaudos. Īpatnējs Cu satura sadalījums
parādījās starp Rīgas līča un Baltijas jūras reņģu populāciju. Novērojumos tika
konstatēts, ka vidējais Cu saturs ir lielāks tieši Baltijas jūras reņģu muskoļaudos.
5. Tabula. Smago metālu saturs reņģu muskuļaudos.
Elementa saturs uz mitro masu
Reņģu
Hg
Zvejas vieta
Cu
Zn
garums (cm)
-1
-1
(µg kg ww) (mg kg ww) (mg kg-1 ww)
Vidējais
18
34
0,62
10,7
Baltijas jūra
Intervāls (9,5 – 23,4)
(15 – 96)
(0,37 – 0,85)
(6,1 – 16,3)
Vidējais
13
44
0,39
9,7
Rīgas līcis
Intervāls
(7 – 33,5)
(9 – 234)
(0,33 – 0,85)
(7,6 – 11,1)
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4. Attēls. Dzīvsudraba saturs reņģu muskuļaudos atkarībā no reņģu vecuma. Kreisais
attēls – Baltijas jūra, labais – Rīgas līcis.
3.3.4. Dzīvsudraba koncentrācijas plekstēs un apaļajā jūras grundulī
Gan plekstes, gan apaļajā jūras grunduļa muskuļaudos Cd, Pb un Ni saturs visās
izmēra grupās bija zem noteikšanas robežas. Hg saturs plekstu muskuļaudos variēja
plašās robežās, uzrādot vislielāko vidējo un maksimālo vērtību Jūrmalciemā (6.
Tabula). Otra paraugu vākšanas vieta, kur tika novērots augstāks Hg saturs, bija
Kolkā, bet plekstēm, ķertām Pierīgā un Salacgrīvā, bija mazāks saturs. Gan Pierīgā,
gan Salacgrīvā analīzēm pieejamo īpatņu skaits bija ierobežots (tikai 7 – 10 īpatņi),
kas netieši norāda uz to ka šie rajoni nav optimāli plekstu biotopi. Tāpēc plekstu
izmantošana Pierīgā un Salacgrīvā turpmākiem pētījumiem vai monitoringam ir ar
ierobežotu lietderību.
6. Tabula. Smago metālu saturs plekstu muguras muskuļaudos.
Elementa saturs uz mitro masu
Plekstu
Hg
Zvejas vieta
Cu
Zn
garums (cm)
-1
-1
(µg kg-1 ww) (mg kg ww) (mg kg ww)
Vidējais
24,4
79
0,27
4,8
Jūrmalciems
Intervāls (14,8 – 32,0)
(30 – 199)
(0,22 – 0,32)
(4,1 – 5,8)
Vidējais
21,8
55
0,28
4,8
Kolka
Intervāls (15,6 – 30,5)
(16 – 157)
(0,21 – 0,38)
(3,7 – 6,2)
Vidējais
18,2
34
0,37
6,8
Pierīga
Intervāls (16,7 – 22,2)
(27 – 41)
(0,31 – 0,47)
(5,7 – 7,6)
Vidējais
19,6
36
0,28
3,9
Salacgrīva
Intervāls (14,1 – 26,4)
(15 – 71)
(0,26 – 0,31)
(3,6 – 4,3)
Novērotās Hg koncentrācijas apaļo jūras grunduļu muskuļaudos ir ievērojami
mazākas nekā plekstu muskuļaudos. Lielākais vidējais saturs tika novērots Pierīgā,
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taču tā nav reprezentatīva vērtība, jo iegūta tikai no diviem īpatņiem. Līdz ar to,
līdzīgi kā plekstu gadījumā, lielākais vidējais saturs bija novērots Jūrmalciemā.
Savukārt Kolkā un Salacgrīvā bija novērotas līdzīgas Hg satura vērtības.
7. Tabula. Smago metālu saturs apalajo jūras grunduļu muguras muskuļaudos.
Elementa saturs uz mitro masu
Jūras
Hg
Zvejas vieta
grunduļu
Cu
Zn
-1
-1
garums (cm) (µg kg ww) (mg kg ww) (mg kg-1 ww)
Vidējais
17,1
35
0,20
2,9
Jūrmalciems
Intervāls (11,8 – 22,5)
(13 – 63)
(0,13 – 0,25)
(2,4 – 3,8)
Vidējais
13,9
17
0,25
3,7
Kolka
Intervāls (11,2 – 17,2)
(9 – 28)
(0,23 – 0,26)
(3,4 – 4,0)
Vidējais
14,2*
37*
0,31*
3,6*
Pierīga
Intervāls (13,3 – 15,1)
(25 – 48)
(0,24 – 0,38)
(3,5 – 3,7)
Vidējais
14,8
18
0,25
3,9
Salacgrīva
Intervāls (11,6 – 18,4)
(10 – 36)
(0,2 – 0,3)
(3,6 – 4,2)
* Vērtības ir iegūtas no diviem īpatņiem, tāpēc nav reprezentatīvas.
3.4. Smago metālu satura salīdzinošā analīze
Cd depozīcijas no atmosfēras telpiskais sadalījums (1. Pielikums) ļauj sagaidīt būtiski
palielinātas Cd koncentrācijas Baltijas jūrā netālu no Liepājas. Tomēr, novērotās Cd
koncentrācijas planktonā (2. Pielikums) skaidri parāda, ka Cd atmosfēras depozīcijām
nav būtiskas ietekmes uz tā saturu planktonā. Savukārt zivju muskuļaudos Cd saturs
visos gadījumos ir zem noteikšanas robežas, kas izžāvētā paraugā ir 29 µg kg-1 dw.
Līdzīgi kā Cd arī Hg saturam planktonā (2. Pielikums) nav novērojama izšķirama
sakarība ar atmosfēras depozīcijas telpisko sadalījumu (1. Pielikums). Rīgas līcī
novērotais Hg satura sadalījums planktonā varētu liecināt, ka iekšējie fizikālie un
bioloģiskie procesi ir ātrāki par transporta procesiem un ienestais (gan ar upēm, gan
no atmosfēras) Hg tiek relatīvi ātri izkliedēts pa visu Rīgas līča teritoriju. Savukārt
Baltijas jūras piekrastē ir skaidri redzams, ka Hg satura sadalījumu planktonā nosaka
lokāla, bet salīdzinoši ļoti liela Hg ienese, visdrīzāk ar Sakas upes ūdeņiem, kas
varētu liecināt par būtiska lokāla avota esamību Sakas sateces baseinā. Tai pat laikā,
Hg saturs asaru muskuļaudos telpiskais sadalījums norāda, ka kumulatīvi lielākais
piesārņojums ir novērojams Rīgas līča dienvidu daļā (Pierīgā) un pie LatvijasLietuvas robežas (Jūrmalciemā). Tā kā planktona apsekojums ir veikts tikai vienu
reizi, savukārt zivis akumulē Hg ilgākā laika periodā, tad visdrīzāk planktonā
novērotās ekstremāli augstais Hg saturs Pāvilostas rajonā ir saistītas ar lielu, bet
īslaicīgu lokālu Hg ienesi.
Salīdzinot Hg satura līmeņus piekrastes zivju (asaris, plekste, apaļais jūras grundulis)
muskuļaudos, var konstatēt ka satura līmeņi asaru un plekstu audos ir ļoti līdzīgi un
pārsniedz tos, kas konstatēti apaļā jūras grunduļa audos, lai gan apaļo jūras grunduli
varētu uzskatīt par bentisko zivi, kura barības bāze ir līdzīga plekstu barības bāzei, bet
lielākie īpatņi ir plēsīgas zivis. Savukārt, salīdzinot Hg satura līmeņus pelaģiskajās
zivīs (menca un reņģe), var konstatēt, ka mencu muskuļaudos noteiktais saturs ir
salīdzinoši augstāks nekā reņģu audos noteiktais, kas bija sagaidāms, ņemot vērā šo
zivju atrašanos barības ķēdē. Spriežot pēc iegūtiem rezultātiem, tad Hg uzkrājas
Baltijas jūras zivīs un barības ķēdē. Spriežot pēc lipīdu satura zivīs, tad vislielākais
lipīdu saturs ir tieši reņģu muskuļaudos (vidēji 2,5 %, diapazons 1 – 6 %), tādēļ šī
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pētījumā ietvaros nevar apgalvot, ka Hg uzkrājas treknākajās zivīs, jo plēsīgo zivju
lipīdu vidējais saturs bija 1,7 % plekstēm, 1,0 % asariem, 0,6 % mencām, 0,7 %
apaļiem jūras grunduļiem.
Salīdzinot Pb satura telpisko sadalījumu planktonā (2. Pielikums) un atmosfēras
depozīcijas telpisko sadalījumu (1. Pielikums) var pieņemt, ka Baltijas jūras piekrastē
Pb satura sadalījumu planktonā nosaka atmosfēras depozīcija. Tai pat laikā, Pb satura
sadalījumu Rīgas līča planktonā nevar izskaidrot ar atmosfēras depozīciju. Savukārt
zivju muskuļaudos Pb visos gadījumos ir zem noteikšanas robežas, kas ir 215 µg kg-1
dw.
Konstatētais Cu saturs visu zivju muskuļos izrādījās aptuveni vienāds neatkarīgi no
sugas vai tās apdzīvotā areāla, lai gan Cu saturs Baltijas jūras piekrastes un Irbes
šauruma planktonā bija lielāks nekā Rīgas līča planktonā. Izņēmums ir reņģe, kas ir
planktona tiešais patērētājs. Baltijas jūrā zvejoto reņģu muguras muskuļaudos tika
konstatēta vislielākā Cu satura vidējā vērtība. Tai pat laikā Baltijas jūras plēsīgajās
zivīs Cu saturs muskuļaudos bija mazāks nekā reņģēs. Tā kā šī pētījuma ietvaros Cu
saturs zivju aknās netika noteikts, tad tika izmantoti dati no monitoringa rezultātiem,
kas diemžēl nedod ieskatu par Cu uzkrāšanos aknās zivs dzīves laikā, līdz ar to, par
Cu uzkrāšanos arī barības ķēdē. Tomēr šī projekta un monitoringa rezultāti norāda, ka
mērķorganisms, kurā Cu varētu uzkrāties, ir akna.
Reņģu muskuļaudos konstatētais Zn vidējais saturs bija augstāks nekā citu zivju
paraugos, taču lielas atšķirības starp Baltijas jūras un Rīgas līča reņģēm netika
konstatētas. Arī Zn satura sadalījums Baltijas jūras piekrastes un Rīgas līča planktonā
bija aptuveni vienāds. Taču Zn satura pieaugums plēsīgo zivju muskuļaudos atkarībā
no zivju vecuma netika konstatēts. Tā kā šī pētījuma ietvaros Zn saturs zivju aknās
netika noteikts, bet monitoringa ietvaros analizēto asaru un reņģu aknu paraugi ir
ņemti viena vecuma zivīm, tad ir sarežģīti spriest par Zn uzkrāšanos visā organismā
zivs dzīves laikā un barības ķēdē.
4. LVS robežvērtību izstrāde
Ņemot vērā to, ka ne Cd, ne Pb saturu zivju muskuļaudos ar esošajām metodēm
nebija iespējams noteikt, jo esošo mērījumu rezultāti bija zem noteikšanas robežas,
tad kā alternatīva var tikt izmantota HELCOM rekomendētā pieeja, nosakot EQS Cd
un Pb zivju aknās. Izmantojot (1) formulu un 2.Tabulā dotās koncentrācijas jūras
ūdenī var tikt aprēķinātas BAF vērtības konkrētām zivju sugām. Uz šo brīdi ir
pieejams Cd, Cu, Zn un Pb saturs asaru un reņģu aknās, kurās šie metāli ir noteikti
iepriekšējos gados (2006.g.-2014.g.) monitoringa programmas ietvaros. Izmantojot
šos datus, tiek iegūtas BAF vērtības zivju audiem (8. Tabula). Savukārt Pb saturs
aknās visos gadījumos bija zem noteikšanas robežas, tāpēc BAF izrēķināt nav
iespējams. Cu un Zn BAF vērtības muskuļaudos ir rēķinātas pamatojoties uz šī
pētījuma rezultātiem.
8. Tabula. BAF vērtības zivju audos.
Matrica
Asaris (aknas)
Reņģe (aknas)
Asaris (muskulis)
Reņģe (muskulis)
Menca (muskulis)
	
  

Cd
5039
27 674
-

Elementa BAF vērtība
Pb
Hg
Cu
6667
8518
6303
2202
375
840
1056
1417
341
15	
  

Zn
36722
37633
6373
16237
5159

Pārrēķinot direktīvā 2013/39/EU un MK noteikumos Nr 118 noteiktos gada vidējos
EQS ūdenim (1. Tabula) uz EQS zivīm, izmantojot iepriekš aprēķinātās BAF vērtības
tiek iegūtas EQSbiota vērtības (saturs) Cu, Cd, Pb un Zn zivju aknās (9. Tabula).
Dzīvsudraba gadījumā ir izmantota gada maksimālā koncentrācja ūdenī un EQS ir
izrēķināts muskuļaudiem. Arī Cu un Zn gadījumā bija iespēja aprēķināt EQS
muskuļaudos, taču aprēķinātās EQS vērtības Zn nešķiet ticamas.
9. Tabula. EQSbiota vērtības zivju audos.
Elementa EQSbiota vērtība (mg kg-1 ww)
Matrica
Cd
Pb
Hg
Cu
Asaris (aknas)
1,0
5,1
25,0
Reņģe (aknas)
5,5
20,0
Asaris (muskulis)
0,15
1,2
Reņģe (muskulis)
0,06
3,3
Menca (muskulis)
0,10
1,0

Zn
2975
3048
516
1315
418

Iegūtās EQSbiota vērtības būtiski pārsniedz HELCOM rekomendētās. Tai pat laikā, tās,
lai arī ir salīdzināmas, ir būtiski mazākas par EK Regulā No 1881/2006 noteiktajām.
Turklāt, kā jau tika atzīmēts 1.nodaļā, HELCOM rekomendētās LVS robežvērtības ir
aizgūtas no Ziemeļjūras. Tā ir ar nesalīdzināmi lielāku tilpumu un saņem būtiski
mazāku upju ietekmi nekā Baltijas jūra. Līdz ar to, ir samērā loģiski sagaidīt, ka
Baltijas jūrā būs salīdzinoši lielāks dabīgais fons smagajiem metāliem, kas ir plaši
sastopami augsnēs esošo minerālu matricās un nonāk jūrā augsnēm erodējot. Tāpēc
mūsu iegūtās EQSbiota vērtības šķiet piemērotākas. Bez tam ir jāņem vērā, ka gan
reņģu, gan asaru aknas ir salīdzinoši nelielas un tāpēc analīzēs ir jāizmanto visu
vecumu īpatņi. Hg gadījumā (2.- 4.attēls) metāla saturs audos pieaug lineāri,
eksponenciāli vai polinomiāli atkarībā no zivs sugas, pieaugot zivju izmēram. Tas
nozīmē, ka vides stāvokļa novērtēšanai ir jāņem vērā zivju suga (vai trofiskais
līmenis) un vecums, jo 0,02 mg Hg uz kg zivs mitrā masas plēsīgajām zivju sugām
tiek pārsniegts jau viengadīgiem īpatņiem, vai arī vides stāvokļa novērtēšana pēc Hg
būtu jāveic, ņemot vērā Hg saturu tikai divgadīgu reņģu īpatņiem. Pamatojoties uz šī
pētījuma rezultātiem Hg un Cd gadījumā, katrai zivju sugai būtu nepieciešams
piemērot vecuma akumulācijas skaitli, kas būtu elementa satura pieaugums gadā (mg
kg-1 uz mitro masu), kuru tālāk varētu izmantot lai varētu pielīdzināt divgadīgā īpatnī
noteiktai koncentrācijai citu vecuma grupu zivīs noteiktās koncentrācijas (10. Tabula).
Tā kā Ni koncentrācijas visos gadījumos bija zem noteikšanas robežas, tad EQSbiota
vērtības nav iespējams izstrādāt. Tāpēc rekomendācija ir neizmantot šo metālu
koncentrācijas LVS noteikšanai, izmantojot EQSbiota vērtību pieeju. Līdzīgi ir ar Pb
saturu muskuļaudos. Līdzšinējie monitoringa dati par Pb saturu divgadīgu reņģu un
asaru aknās uzrāda, ka lielākoties (vairāk nekā 90 % gadījumos) Pb mērījumu
rezultāti ir zem metodes kvantificēšnas robežas (60 ug kg-1 mitrās masas). Tā kā nav
datu par Pb saturu citu zivju sugu un/vai vecuma grupu aknās, tad noteiktā EQS
vērtība, pamatojoties uz tik mazu ticamu rezultātu kopu, varētu būt apšaubāma.
Savukārt metāliem Cu un Zn, kuri arī var uzrādīt nevēlamu ietekmi uz dzīvajiem
organismiem, EK normatīvajos dokumentos nav noteiktas robežvērtības ne jūras
ūdenim, ne biotai, taču ir gada vidējās robežkoncentrācijas ūdenī ir noteiktas LR
Ministru kabineta 2002. gada noteikumos Nr 118. Tā kā šajā pētījumā netika
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konstatēts ne Cu, ne Zn satura pieaugums zivju muskuļaudos atkarībā no zivs
vecuma, tad piemērot vecuma akumulācijas skaitli šiem elementiem nebija iespējams.
10. Tabula. Dažu elementu vecuma akumulācijas skaitļi reņģēm, asariem un mencām.
Reņģe
Asaris
Menca
Bāze Pieaugums Bāze Pieaugums Bāze Pieaugums
Hg (muskulis) ug kg-1 ww 20
3,3
50
20
40
10
Cd (aknas) ug kg-1 ww
250
30
Cu (muskulis) mg kg-1 ww 3,3
1,2
1,0
Cu (akna) mg kg-1 ww
20
25
-1
Zn (muskulis) mg kg ww 50
20
10
-1
Zn (akna) mg kg ww
50
50
*Metodes apakšējā noteikšanas robeža
Dzīvsudrabam direktīvā 2013/39/EU ir noteikta viena EQSbiota vērtība, neņemot vērā
kādā zivju sugā tas tiek noteikts. Tai skaitā netiek ņemts vērā pat trofiskais līmenis,
kurā attiecīgās sugas zivis atrodas. Kā var redzēt no 8. Tabulas dzīvsudraba
bioakumulācijas faktors atšķiras ļoti būtiski atkarībā no ziviju sugas, kas visdrīzāk ir
saistīts ar attiecīgās sugas trofisko līmeni. Kā rezultātā, pārrēķinot no Hg
koncentrācijas ūdenī uz EQS zivīm, iegūtās vērtības, dažādās zivju sugās, var
atšķirties gandrīz trīs reizes (9. Tabula). Līdz ar to, jāņem vērā, ka īstenojot
pasākumus, novērtējumā veidosies pretruna, jo saskaņā ar vienā zivju sugā
konstatētajiem lielumiem var tikt konstatēts, ka labs vides stāvoklis ir sasniegts. Tai
pašā laikā, saskaņā ar citā zivju sugā konstatēto labu vides stāvokli visdrīzāk nebūs
iespējams sasniegt nekad. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka novērtējumā nebūs iespējams
izmantot tikai vienu zivju sugu, jo direktīva 2000/60/EK nosaka nepieciešamību
novērtēt piekrastes un pārejas ūdeņus, kur faktiski ir jāizmanto asaris, jo tā nav reņģei
un mencai raksturīga ekosistēma. Savukārt direktīva 2008/56/EK paredz novērtēt arī
jūras baseinus, kas ir tālāk no krasta. Šai gadījumā loģiskie testobjekti ir reņģe un
menca. Bez tam, direktīva 2000/60/EK paredz, ka katram ūdeņu tipam ir jāizstrādā
tipam specifiskas robežvērtības, atkarībā no dabīgo apstākļu īpatnībām. Direktīva
2013/39/EU to neparedz, lai gan smago metālu gadījumā tā būtu loģiska rīcība, ņemot
vērā sateces baseinu atšķirības augšņu minerālsastāvā.
5. Vides stāvokļa novērtējums
Vides stāvokļa novērtēšanai, izmantojot smago metālu koncentrācijas ūdenī, var
izmantot publicētās metālu koncentrāciju vērtības. Tā kā pieejamā informācija ir no
Baltijas jūras atklātās daļas, tad to nevar uzskatīt par reprezentatīvu arī Rīgas līcim.
Šobrīd ir pieejami novērojumu dati no diviem avotiem (2.Tabula) – Vācijas
monitoringa dati no 1993.līdz 2000.gadam (Dipner and Pohl, 2004) un Zviedrijas
speciālistu veikts pētījums (Walve et al., 2014). Abu pētījumu iegūtie rezultāti ir ļoti
līdzīgi. Salīdzinot pētījumā iegūtos rezultātus ar Direktīvā 2013/39/EU noteiktajām
EQS vērtībām ūdenim (1. Tabula) var konstatēt, ka novērotās vērtības ir būtiski
mazākas par EQS robežvērtībām, līdz ar to var apgalvot, ka Baltijas jūras ūdens
atbilst LVS kritērijiem (11. Tabula), ja tiek vērtēts pēc smago metālu koncentrācijām
ūdenī.
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11. Tabula. Vides stāvokļa novērtējums pēc smago metālu koncentrācijām ūdenī.
Metāls
Gada vidējais
Novērotais
Gada
Novērotais
maksimālais
maksimālais
EQS (µg/l)
vidējais (µg/l)
EQS (µg/l)
(µg/l)
1
Kadmijs
0.2
0.0129
1.5
0.0221
1
Dzīvsudrabs
0.0395
0.07
0.04711
Svins
1.3
0.01441
14
0.1851
2
Niķelis
8.6
0.546
34
0.5992
1
Dippner & Pohl 2004
2
Walve et al. 2014
Vides stāvokļa novērtēšana, izmantojot novērotās koncentrācijas zivju audos šobrīd ir
iespējama tikai daļēji. Tā kā mērķis bija izveidot vienotu sistēmu kas saskaņoti
aptvertu gan deskriptoru D8 (Piesārņotāju koncentrācija ir tādā līmenī, kas neizraisa
piesārņojuma efektus), gan deskriptoru D9 (Kaitīgās vielas zivīs un citās jūras veltēs,
ko izmanto pārtikā, nepārsniedz līmeņus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos vai citos
saistošos noteikumos), tad mērījumi tika veikti vienā matricā – zivju muskuļaudos.
Cd, Pb un Ni koncentrācijas zivju muskuļaudos bija zem noteikšanas robežas, līdz ar
to mērījumu rezultāti nav tieši izmantojami novērtējumā. Izstrādātās alternatīvās EQS
vērtības aknās var tikt izmantotas, bet šai projektā mērījumi aknās netika veikti.
Tāpēc novērtējumu var veikt tikai pēc Hg.
Vērtējot vides stāvokli pēc Hg ir izmantotas gan Direktīvā 2013/39/EU, gan šai
projektā izstrādātās robežvērtības (11. Tabula). Ja vērtē pēc Direktīvā noteiktā, tad
nevienā apakšbaseinā vai zivju sugā LVS nav sasniegts. Ņemot vērā 3. Nodaļā
aprakstītos BAF, var prognozēt, ka saglabājoties esošajam ļoti zemajam EQS, LVS
visdrīzāk nebūs sasniedzams, jo EQS pārsniedz dabīgo fonu, t.i., pat relatīvi
mazietekmētās teritorijās, tādās kā Kolka vai Batijas jūras centrālā daļa, kur tuvumā
nav piesārņojuma avoti novērotās koncentrācijas būtiski pārsniedz EQS. Savukārt, ja
vērtē pēc šai projektā izstrādātajām sugu specifiskām EQS vērtībām, tad LVS ir
sasniegts. Šāds vērtējums sakristu ar vērtējumu, kas iegūts izmantojot publicētās Hg
koncentrācijas ūdenī.
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11. Tabula. Vides stāvokļa novērtējums pēc smago metālu koncentrācijām zivīs.
Metāls
Reģions/ matrica
EQSbiota vērtība
Novērotā
-1
koncentrācija
(µg kg ww)
(µg kg-1 ww)
Kadmijs
Baltijas jūra
Šai projektā nav
5535
Reņģe (aknas)
noteikts1
Rīgas līcis
Šai projektā nav
5535
Reņģe (aknas)
noteikts1
Baltijas jūra
Šai projektā nav
1008
Asaris (aknas)
noteikts1
Rīgas līcis
Šai projektā nav
1008
Asaris (aknas)
noteikts1
Dzīvsudrabs
Baltijas jūra
202
33.2
Reņģe (muskulis)
Rīgas līcis
202
22.7
Reņģe (muskulis)
Baltijas jūra
202
58.8
Asaris (muskulis)
Rīgas līcis
202
73.6
Asaris (muskulis)
Baltijas jūra
202
55.9
Menca (muskulis)
Baltijas jūra
58.83
33.2
Reņģe (muskulis)
Rīgas līcis
58.83
22.7
Reņģe (muskulis)
Baltijas jūra
1543
58.8
Asaris (muskulis)
Rīgas līcis
1543
73.6
Asaris (muskulis)
Baltijas jūra
993
55.9
Menca (muskulis)
Svins
Baltijas jūra
Šai projektā nav
Reņģe (aknas)
noteikts1
Rīgas līcis
Šai projektā nav
Reņģe (aknas)
noteikts1
Baltijas jūra
Šai projektā nav
5128
Asaris (aknas)
noteikts1
Rīgas līcis
Šai projektā nav
5128
Asaris (aknas)
noteikts1
1
Tā kā bija plānots salīdzināt EQSbiota vērtības ar EK Regulā No 1881/2006
noteiktajām, tad tika analizēts zivs muskulis
2
Direktīvā 2013/39/EU noteiktā EQS vērtība
3
Šai projektā izstrādātā EQS vērtība
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