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Ievads

Pagātnes klimats
Baltijas jūra ir relatīvi jauna. Tā veidojās pirms apmēram 18 000 gadu,
kad sāka atkāpties ledājs, kas Baltijas jūras teritoriju bija klājis vairāk nekā
100 000 gadu. Ledāju atkāpšanās sākās pēc tam, kad mainījās Zemes novie
tojums pret Sauli. Tādējādi pirms apmēram 11 000 gadu ledus laikmeta pe
riods šajā teritorijā beidzās. Kopš tā laika Baltijas jūras baseinu ir skārušas
vairākas liela mēroga izmaiņas, kas saistītas ar ledus plātnes kušanu, kuras
ietekmē cēlās ūdens līmenis. Vienlaikus notika arī pretējs process: piemēro
joties izzūdošās ledus plātnes radītā spiediena izmaiņām, zemes izostatis
kās pacelšanās dēļ ūdens līmenis samazinājās. Šo divu savstarpēji pretējo
procesu ietekmē Baltijas jūras baseinā bija novērojami gan saldūdens ezera,
gan iesāļūdens jūras periodi (1. attēls).
Klimata izmaiņas pēdējo 12 000 gadu laikā ir veicinājuši vairāki fak
tori: Zemes orbitālo parametru modulācija, Saules radiācijas līmeņa izmai
ņas, vulkāniskā aktivitāte, zemes pārklājuma izmaiņas un siltumnīcas efektu
radošo gāzu mainīgā koncentrācija atmosfērā. Izmantojot paleobotāniskās
metodes, ir iespējams rekonstruēt gada vidējo gaisa temperatūru pēdē
jo 12 000 gadu laikā. Tā liecina, ka pirmās gaisa sasilšanas pazīmes Baltijas
jūras baseinā ir konstatējamas jau pirms 11 500 gadiem. Diezgan detalizē
ti rekonstruējot vidējo gaisa temperatūru pēdējiem 10 000 gadu (2. attēls),
iespējams pārliecināties, ka būtisks temperatūras pieaugums bija vērojams
pirms apmēram 7500 gadiem.
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B

1. attēls. A. Joldijas
jūras stadijas
konfigurācija iesāļūdens
fāzes beigās pirms
11 100 kalendārajiem
gadiem (BACC II, 2015)
B. Ancilus ezera
stadijas konfigurācija
maksimālā ūdens līmeņa
laikā pirms apmēram
10 500 kalendārajiem
gadiem (BACC II, 2015)
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2. attēls. Gada vidējā gaisa temperatūra rekonstruēta
no Flarkena ezera (Zviedrijas centrālās daļas dienvidi)
putekšņu datiem par pēdējiem 10 000 gadu (melnā līnija).
Mūsdienu vidējā gaisa temperatūra (5,9 °C) modificēta
no Seppä et al. (2005) un atzīmēta ar punktu (no BACC II,
2015)

Temperatūras pieaugums gan nebija vienmērīgs, jo pirms apmēram
8200 gadiem temperatūra strauji kritās – 20 gadu laikā gaisa vidējā gada
temperatūra samazinājās par 3 °C. Aukstuma periods ģeoloģiskajā laika
skalā gan ilga salīdzinoši īsu laika posmu – apmēram 160 gadus (Thomas
et al., 2007). Daži zinātnieki (piemēram, Bos et al., 2007) šo straujo tempe
ratūras kritumu skaidro ar izmaiņām Saules radiācijā. Tomēr lielākā daļa
zinātnieku, kas ir pētījuši šo notikumu (piemēram, Thomas et al., 2007, Yu
et al., 2010), uzskata, ka gada vidējās gaisa temperatūras samazināšanās
notika Atlantijas okeāna ziemeļu daļas virsmas un dziļūdens cirkulācijas iz
maiņu dēļ. Ūdens cirkulācija mainījās, jo strauji kusa kontinentālie ledāji, un
liels saldūdens apjoms nonāca okeāna virsējos slāņos. Mainījās Atlantijas
siltās straumes izvietojums un intensitāte (Clark et al., 2002). Pēc relatīvi īsā
aukstuma perioda pirms aptuveni 8200–5700 gadiem sekoja siltuma maksi
muma periods, kad gan temperatūra, gan mitruma līmenis bija augstāks
nekā mūsdienās. Pēc tam temperatūra samazinājās, līdz sasniedza līmeni,
kas konstatējams patlaban. Visā šajā periodā okeāna cirkulācijas izmaiņu
dēļ veidojās relatīvi īslaicīgas temperatūras fluktuācijas (Thomas et al., 2007,
Yu et al., 2010), kuru ietekmē gada vidējā gaisa temperatūra salīdzinoši īsā
laika posmā varēja pieaugt vai samazināties par apmēram 1 °C. Rekons
truējot gaisa temperatūras izmaiņas pēdējā tūkstošgadē (3. attēls), tika
identificēti četri šādi periodi: Viduslaiku siltais periods (apm. 900.–1350. g.),
Pārejas periods (apm. 1350.–1550. g.), Mazais ledus laikmets (apm. 1550.–
1850. g.) un Mūsdienu siltais periods (pēc 1850. g.). Lai arī Viduslaiku
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3. attēls. 2–m temperatūras anomālija pret pirms
industriālo (950.–1900.) vidējo temperatūru ziemai (DJF),
vasarai (JJA) un gadam, kas vienādota visam Baltijas
jūras reģionam. Krāsainās sekcijas izceļ laikposmus,
kas ir definēti kā Viduslaiku siltais periods (sarkans)
un Mazais ledus laikmets (zils). Tumšākie toņi izceļ
50 gadu laikposmus, kuri izmantoti Baltijas jūras analīzē
(pēc Schimanke et al., 2012 no BACC II, 2015)
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siltajam periodam ir raksturīgi samērā stabili klimatiskie apstākļi, šā pe
rioda laikā konstatējami arī salīdzinoši ekstrēmi posmi – sausas un karstas
vasaras vai aukstas ziemas. 14. gadsimta sākumā temperatūra samazinājās
gan ziemā, gan vasarā, un Ziemeļeiropā iestājās bads (Cowie, 2007). Turp
māko 200 gadu laikā klimatiskie apstākļi bija ļoti mainīgi: ļoti sausiem ga
diem sekoja gadi ar lielu nokrišņu daudzumu un otrādi. Tomēr visa šā pe
rioda laikā temperatūrai bija tendence samazināties (3. attēls). Vēlāk, Mazā
ledus laikmeta periodā, bija salīdzinoši zema gaisa temperatūra – aukstas
ziemas un arī vasaras, kas ļoti negatīvi ietekmēja lauksaimniecību (Cowie,
2007). Tomēr arī šis laikposms nebija vienveidīgs – tā laikā ir izdevies identi
ficēt četrus auks tus un trīs siltus periodus.
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4. attēls. Gada un sezonu
vidējās virsmas gaisa
temperatūras anomālijas
(attiecībā pret 1960.–
1991. gadu) Baltijas jūras
baseinā 1871.–2011. gada
periodā, kas rēķinātas
no 5° × 5° garuma un
platuma režģa vidējām
vērtībām, kuras iegūtas
no sauszemes staciju
CRUTEM3v datu kopas
(Brohan et al., 2006).
Zilā krāsa reprezentē
Baltijas jūru uz ziemeļiem
no 60 °N, sarkanā krāsa –
uz dienvidiem no 60 °N.
Punkti reprezentē
atsevišķus gadus,
nogludinātā līnija
(Gausa filtrs, σ = 3) ataino
izmaiņas 10 gadu vai
ilgākā laikposmā
(BACC II, 2015)
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Mūsdienu siltā perioda laikā novērošanas metodes ir būtiski mainīju
šās. Pieejamie dati variē no salīdzinoši retiem un bieži neprecīziem mērīju
mu rezultātiem perioda sākumā līdz daudz precīzākai informācijai, kas, iz
mantojot satelītu sistēmas, iegūta pēdējo 30 gadu laikā.
Baltijas jūras reģionā kopš 1871. gada ir novērojams nozīmīgs gaisa
temperatūras pieaugums (4. attēls). Tomēr tas šajā periodā nav bijis vien
mērīgs. Kopumā var izšķirt trīs periodus: temperatūras pieaugums līdz
20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem, temperatūras samazināšanās līdz seš
desmitajiem gadiem, kam atkal sekoja posms, kurā bija vērojams tempera
tūras pieaugums. Lineārais trends 1871.–2011. gada periodam Baltijas jūras
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5. attēls. Dienu skaits ar intensīviem nokrišņiem A > 10 mm dienā un B > 20 mm dienā 3 dienas pēc kārtas Nidā
(Lietuvas rietumos) un Varenā (Lietuvas dienvidaustrumos) 1961.–2008. gadā. Saskaņā ar Mann–Kendall testu visi
novērotie trendi ir statistiski nozīmīgi (Rimkus et al., 2011 no BACC II, 2015)
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6. attēls. Izlīdzinātās (11 gadu solis) vidējā sezonālā vēja ātruma anomālijas 1850.–2009. gadā. Anomālijas aprēķinātas,
atņemot 1958.–2007. gada vidējo vērtību. Laika sērijas ņemtas no HiResAFF (Schenk & Zorita, 2011, 2012 no
BACC II, 2015) tīkla. Tīkla punkti izvēlēti Haparandas, Sanktpēterburgas, Helsinku, Stokholmas, Kaļiņingradas un
Kopenhāgenas tuvumā (BACC II, 2015)
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reģionā ir 0,08–0,11 °C dekādē (BACC II, 2015), kas ir augstāks par globāli no
vēroto vidējās temperatūras pieaugumu (0,06 °C dekādē) (IPCC 2007).
Eiropas vidējo nokrišņu laika rindas neuzrāda ilglaicīgus trendus, bet
gan lielas starpgadu un starpdekāžu variācijas (Casty et al., 2007). Tiesa,
vienlaikus konstatēts: nepalielinoties nokrišņiem bagātīgo dienu skaitam,
par 15–20% ir pieaudzis to dienu skaits, kurās vērojami intensīvi nokriš
ņi lielākajā Eiropas daļā (Zolina et al., 2010), tostarp Ziemeļeiropā (Scaife
et al., 2008). Līdzīga tendence ir novērota arī Lietuvā (5. attēls).
Vēju klimatam ir liela ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu un antro
pogēnajām jeb ar cilvēka darbību saistītajām aktivitātēm. Ekstrēmi vēja
ātrumi tiešā veidā apdraud cilvēku dzīvību un veselību, kā arī rada ma
teriālus zaudējumus. Vēja radītie viļņi ir pamats krasta erozijas proce
siem, taču tajā pašā laikā vēja kontrolēta ūdens masu kustība nodrošina
ūdens apmaiņu Baltijas jūras dziļajos baseinos. Tas viss pēdējās desmit
gadēs licis pievērst lielu uzmanību vēja klimata izmaiņām. Tiesa, tiešie
vēju novērojumi ir pieejami par samērā īsu laikposmu, tāpēc izmanto
vēju rekonstrukciju, kas balstīta citos parametros. Šāda pieeja rada zinā
mu nenoteiktību, tāpēc joprojām ir divi atšķirīgi viedokļi par vēja klimata
ilglaicīgajām tendencēm. Saskaņā ar izplatītāko viedokli vēja klimats mūs
dienās nav mainījies un vētru biežums/intensitāte variē vairāku desmitga
žu cikla ietvaros (6. attēls). Mazāk atzīts viedoklis – vēju intensitāte kopš
1871. gada ir pieaugusi.
Temperatūras, vēju un nokrišņu režīma izmaiņas Baltijas jūras basei
nā var radīt gan tiešus, gan kaskādes efektus. Piemēram, gaisa temperatū
ras pieauguma dēļ Baltijas jūrā ir samazinājies maksimālais ledus pārklā
juma laukums (7. attēls) un ledus sezonas ilgums, kas ietekmē visu to sugu
izplatības areālu, kuru izdzīvošanai ir būtisks ledus. Turklāt, samazinoties
ledus pārklājuma laukumam un ledus sezonas ilgumam, lielāki piekrastes
rajoni tiek pakļauti krasta erozijai intensīvo vētru sezonas (rudens–ziema)
laikā. To vēl pastiprina ūdens līmeņa celšanās, kas novērota klimata izmai
ņu ietekmē.
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7. attēls. Maksimālais
ledus pārklājuma
laukums Baltijas jūrā
(MIB) 1720.–2012. gadā.
Pārtrauktās kolonnas
reprezentē agrāko
novērtējumu kļūdas
intervālu. Trīsdesmit
gadu mainīgā vidējā
vērtība ir parādīta ar
2 līnijām, kas reprezentē
agrāko novērtējumu
kļūdas intervālu. Sākot ar
gadu, no kura ir pieejami
augstas kvalitātes dati,
abas līnijas saplūst vienā
(BACC II, 2015)

250
200
150
100
50
0

1750

1800

1850

1900

1950

2000

Laiks, gadi

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

9

Nākotnes klimata prognozes
Ūdens līmeņa celšanās un ekstremālu klimatisko parādību biežuma un
intensitātes pieaugums rada risku apdzīvotām teritorijām un cilvēku veido
tajai infrastruktūrai, jo arvien vairāk objektu un cilvēku izvietojas piekrastes
rajonos, nogāzēs, upju ielejās (IPCC, 2007), kas ekstremālu plūdu gadījumā
ir pakļautas riskam. Turklāt intensīva lietus vai ātra sniega nokušanas ga
dījumos plūdu riskam tiek pakļauti arī citi rajoni, īpaši urbānās teritorijas,
jo tiek pārsniegta ūdens spēja iesūkties augsnē vai tiek pārslogota ūdens
novadīšanas infrastruktūra. Tajā pašā laikā prognozes liecina, ka klimata iz
maiņu ietekmē Baltijas jūras baseina ziemeļu daļā pieaugs gan mežu, gan
lauksaimniecībā izmantojamo kultūru produktivitāte. Dienvidu daļā klima
ta izmaiņām varētu būt degradējoša ietekme. Ņemot vērā gan esošos, gan
nākotnē sagaidāmos klimata izmaiņu radītos riskus, plānošanas procesā
nepieciešams paredzēt pasākumus, kas varētu palīdzēt piemēroties klimata
izmaiņām vai kompensēt to radīto ietekmi. Kā liecina pagātnes temperatū
ras rekonstrukcija (2. attēls), pēc temperatūras pieauguma var sekot straujš
kritums, kas rada papildu izaicinājumus adaptīvo un kompensējošo pasāku
mu plānošanā. Tāpēc visā pasaulē pētnieki pievēršas klimata maiņu temati
kai, atspoguļojot sabiedrības un profesionāļu raizes par to, kas mūs sagaida.
Arī Latvijā ir svarīgi saprast, kā gatavoties, pielāgoties un izbaudīt klimata
pārmaiņas. Lai to īstenotu, nevajadzētu paļauties uz receptēm, ko radījuši
svešinieki savām – bieži vien mums svešām – rūpēm un vajadzībām.
Pētnieki ir pierādījuši, ka klimata pārmaiņu noteicošais faktors ir siltum
nīcas efektu izraisošo gāzu koncentrācijas palielināšanās atmosfērā. IPCC
sniedz prognozes par šo koncentrāciju nākotnes vērtībām. Globālie atmosfē
ras fizikas modeļi veic datorsimulācijas laikposmam no 1950. līdz 2100. ga
dam. Tālāk tiek izmantoti reģionālie klimata modeļi, kas lieto globālo modeļu
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8. attēls. Modelētās (zilie
aplīši, 1951.–1980., 1961.–
1990., 2071.–2100.) un
Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
centra (LVĢMC)
novērojumu vidējotās
(dzeltenie trijstūri,
1961.–1990., 1962.–1991.,
1981.–2010.) ilggadējās
temperatūras‑nokrišņu
vērtības Dobelē

aprēķinus kā robežnosacījumus, lai precizētu atmosfēras fizikas procesus
noteiktos reģionos (piemēram, Eiropā) ar daudz augstāku izšķirtspēju – ti
piski 10–25–40 kilometri. Reģionālo klimata modeļu aprēķiniem vēl joprojām
piemīt sistemātiskas novirzes no novērojumu datiem, bet šīs novirzes iespē
jams koriģēt (Sennikovs un Bethers, 2009). Pēc korekcijas modeļa aprēķinu
rezultāti ir ekvivalenti novērojumu datu rindām meteoroloģiskajās stacijās
klimatiskā nozīmē (8. attēls). Turklāt atšķirībā no novērojumiem datu rindas
ir pieejamas nākotnei.
Datormodeļi paredz temperatūras pieaugumu par 3,5 grādiem, no
krišņu – par 17% 120 gadu ilgā laikposmā. Turklāt sākotnēji, apmēram līdz
2040. gadam, sagaidāms straujāks nokrišņu daudzuma pieaugums, turpmā
kajos gados straujāk pieaugs temperatūra.
Apskatot iespējamos nākotnes klimata scenārijus, liela nozīme ir sezo
nalitātei. Salīdzinot nesenas pagātnes (1961.–1990.) un nākotnes (2071.–2100.)
mēnešu vidējās temperatūras un nokrišņu vērtības, piemēram, Dobelē, var
labi redzēt, ka visos mēnešos nākotnē sagaidāma augstāka gaisa temperatū
ra nekā mūsdienās (9. attēls). Lielākajā gada daļā nākotnē sagaidāms vairāk
nokrišņu, tikai aprīlī un jūlijā–septembrī nokrišņu būs mazāk. Ziema kļūs par
trīs mēnešiem īsāka. Tikai vienā gada aukstākajā mēnesī (februārī) vidējā gai
sa temperatūra būs zem nulles. Pavasaris martā iestāsies divas nedēļas agrāk
nekā mūsdienās un būs īsāks. Nākotnes maijā laika apstākļi atbildīs mūsdie
nu jūnijam. Vasara kļūs par diviem mēnešiem garāka, turklāt jūnijā un sep
tembrī sagaidāmas mūsdienu karstākajiem mēnešiem (jūlijs, augusts) rak
sturīgās temperatūras, bet jūlijs un augusts nākotnē būs būtiski – vidēji par
četriem grādiem – karstāki nekā mūsdienās. Vasaras mēneši jūnijs–augusts
tāpat kā mūsdienās būs vislietainākie, savukārt “jaunais” vasaras mēnesis
septembris būs sauss (kā mūsdienu maijs). Mūsdienu rudenim (oktobris–no
vembris) līdzvērtīgi laikapstākļi valdīs trīs mēnešus – no novembra līdz janvā
rim. Garo rudeni īpaši nepatīkamu padarīs par trešdaļu biežākas lietavas.
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Apskatot prognozētās 30 gadu laika periodiem vidējotās vērtības,
tomēr jāatceras, ka arī nākotnē (līdzīgi kā līdz šim) būs novērojama lie
la starpgadu mainība (10. attēls). Tomēr, neskatoties uz salīdzinoši lielām
temperatūras un nokrišņu atšķirībām starp gadiem, var secināt, ka senākie
novērojumi (1961.–1990.) neapšaubāmi liecina par vēsākiem un sausākiem
gadiem nekā nesenāk novērotie (1991.–2010.). Starpgadu mainības diapa
zons pēdējos 5 gados temperatūrai (ap 4 grādiem) ir lielāks nekā 20 gados
novērotais (1 grāds) vai 120 gados sagaidāmās klimatiskās izmaiņas (3,5 grā
di). Līdzīgi lielākais pēdējos 50 gados novērotais nokrišņu daudzums div
kārt pārsniedz mazāko novēroto, savukārt 120 gados sagaidāmās nokrišņu
klimata izmaiņas ir tikai 17%. Novērojumu vēsturē ir bijuši gadi, kas atbilst
gadsimta beigu klimata vidējam nokrišņu daudzumam. Turpretim jau 2050.–
2080. gadā vidējā temperatūra būs augstāka nekā jebkura atsevišķi aplūko
ta gada novērotā temperatūra laika periodam no 1961. līdz 2010. gadam.
Mainoties klimatam, esam pieraduši analizēt, kā variē tā izmērāmās iz
pausmes – temperatūra, nokrišņi un vēja ātrums. Tomēr šīs klimata pārmai
ņas ietekmē arī ar klimatu saistītos ikdienas procesus. Piemēram, mainās
ceļa apstākļi, augu augšanas gada cikls. Tie skar katru no mums un var būt
nozīmīgi gan tautsaimniecībai, gan drošībai, gan labai pārvaldībai. Progno
zējot klimata izmaiņas, var prognozēt arī nākotnes laikapstākļu ietekmi uz
nozarēm. Piemēram, laikapstākļiem ir liela nozīme augu augšanas procesos,
kurus bieži apraksta ar augšanas grādu dienām (AGD). AGD parāda siltuma
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10. attēls. Modelētās
(zilie aplīši, 1951.–1980.,
1961.–1990., 2071.–2100.)
un novērotās vidējotās
(dzeltenie trijstūri,
1961.–1990., 1962.–1991.,
1981.–2010.) ilggadējās
temperatūras‑nokrišņu
vērtības Dobelē.
Atsevišķu gadu vidējās
temperatūras‑nokrišņu
vērtības
1961.–1990. (zaļie trijstūri)
un 1991.–2010. gadam
(sarkanie trijstūri)
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potenciālu, ko augs var izmantot augšanā no iesēšanas brīža, pieņemot, ka
augiem pietiek uzturvielu un ūdens. Ja šis pieņēmums īstenojas, tad tieši
siltums jeb temperatūra ir visnoteicošākā augu attīstības ātrumam. Meto
des pamatā ir ideja, ka katrai augu sugai atbilst bāzes temperatūra, kurā tā
sāk augt. Jo siltāks, jo ātrāk tā aug. Kā piemēru var apskatīt Latvijā audzētu
burkānu, kura augšanas bāzes temperatūra ir 3 °C. Lai burkāns izaugtu līdz
gatavībai, nepieciešamas 960 AGD, ko vienkāršoti var uztvert kā grādu skai
tu virs bāzes temperatūras, kas summēta pa visām dienām pēc iesēšanas.
Mūsdienās burkāni vidēji nogatavojas starp 10. jūliju un 10. augustu at
karībā no atrašanās vietas (11. attēls). Ir sagaidāms, ka šā gadsimta beigās
burkāni nogatavosies vismaz par 2 nedēļām ātrāk: to gatavības laiks valsts
mērogā nomainīsies uz laikposmu no 23. jūnija līdz 5. jūlijam. Burkāni ne
tikai ātrāk būs gatavi, pieaugs arī to gatavības vienlaicība. Šādu prognozi var
izteikt arī par citiem kultūraugiem. Tas nozīmē, ka būs jāgatavojas straujākai
ražas novākšanai un pieņemšanai nekā mūsdienās.
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Ūdens vide

Jūras ekosistēma

Foto: Ivars Druvietis

Fizikālie procesi jūras ekosistēmā
Procesi ūdeņu ekosistēmās ir tieši saistīti ar klimatiskajiem faktoriem:
temperatūru, vēju un nokrišņiem. Vējš rodas atmosfēras gaisa masu pār
vietošanās rezultātā. Pamatiemesli gaisa masu kustībām ir Saules mainīgā
radiācija uz zemes virsmas, zemes rotācija, jūras un sauszemes mijiedarbī
ba, kā arī zemes virsmas reljefs un tips. Arī okeānos un jūrā ūdens masas
nav statiskas, tāpēc ir novērojamas straumes, ūdenslīmeņa svārstības un
okeāna virsmas viļņošanās. Šīs parādības jūrā nosaka galvenokārt atmosfē
ras un okeāna mijiedarbība. Tajā pašā laikā situācija jūrā, piemēram, jūras
virsmas temperatūra vai ledus apstākļi, iespaido atmosfēras robežslāni un
tādējādi arī rezultējošos vējus. Svarīgākie atmosfēras parametri, kurus iz
manto jūras straumju analīzē, ir virsmas vējš (12. attēls) un atmosfēras spie
diens. Savukārt jūras temperatūras dinamikai un ilgstošas jūras dinamikas
apskatam nepieciešami arī dati par gaisa temperatūru, mitruma līmeni, mā
koņainību, kā arī nokrišņu daudzumu un tipu (lietus vai sniegs).
Robežvirsmai starp jūru un atmosfēru ir raksturīga viļņošanās. Viļņus
rada galvenokārt vējš. Pūšot vējam, plakana ūdens virsma vairs nav stabila,
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12. attēls. Vējš 10 metru augstumā (pa kreisi) un jūras
virsmas straumes (pa labi) 2018. gada 28. janvārī, 12.00
(UTC). Mazāka virsmas berze nosaka būtiski lielāku vēja
ātrumu virs jūras salīdzinājumā ar sauszemi. Jūras straumju
virziens ne vienmēr un visur sakrīt ar vēja virzienu
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jo Bernulli efekta dēļ virs viļņu korēm atmosfēras spiediens ir nedaudz sa
mazināts. Viļņus jūrā var radīt ne tikai vējš, bet arī paisuma parādības un
zemestrīces (cunami viļņi), taču šo viļņu garums parasti ir daudz lielāks par
vēja izraisītajiem viļņiem. Jūras viļņiem atgriezeniskais spēks ir gravitācija.
Viļņu augstums un virziens ir atkarīgs ne tik daudz no lokāliem apstākļiem,
cik no vēja iedarbības plašā jūras teritorijā un arī laikā.
Piemēram, viļņi jūrā var būt arī pilnīga bezvēja apstākļos (tā sauca
mie gurdviļņi), ja tālumā pirms kāda laika ir pūtis vējš. Stiprāks vējš izraisa
viļņus ar lielāku augstumu (13. attēls) un garāku periodu, kas tajos sakopo
daudz lielāku enerģiju. Viļņu forma būtiski mainās, kad to garums kļūst salī
dzināms ar jūras dziļumu konkrētajā vietā. Tas tā ir vērojams jūras piekras
tē, kur notiek viļņu lūšana, atstarošanās un mijiedarbība ar krastu. Ja viļņu
virziens nesakrīt ar piekrastes normāles virzienu, tad veidojas tā saucamās
garkrasta straumes. Piemēram, Latvijas Rietumkurzemes piekrastē valdo
šie dienvidrietumu vēji izsauc ziemeļu virzienā vērstas garkrasta straumes.
To ietekmē notiek sanešu pārnese ziemeļu virzienā, kuras izpausmes visla
bāk novērojamas pie ostu hidrobūvēm (moliem). Smilšu uzkrāšanās novēro
jama uz dienvidiem, bet pludmales un jūras gultnes erozija – uz ziemeļiem
no piekrastē esošajām ostām. Viļņu ietekme uz straumēm notiek ne tikai
piekrastē, bet arī atklātā jūrā, veidojot papildu radiācijas spriegumu jūras
virsmai, tādējādi iespaidojot straumes jūrā.
Apmēram 12% no pasaules okeāna klāj ledus. Tā lielākā daļa ir Arkti
kā un Antarktikā. Arī Baltijas jūru ziemas sezonā ledus var klāt līdz pat 45%,
taču vasarā tas izkūst. Lielākā ledus daļa koncentrējas līčos – Botnijas līcī,
Somu līcī, Rīgas līcī, kamēr Baltijas jūras galvenā daļa, ieskaitot Liepāju un
Ventspili, mūsdienās ir neaizsalstoša. Lai arī jūras ūdens ir sāļš, ledu veido
pārsvarā tikai saldūdens ar nelieliem sāļuma pilienu ieslēgumiem, kuri ar
laiku sarūk. Tāpēc sasalšanas dēļ ūdenī palielinās sāļūdens koncentrācija.
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13. attēls. Viļņu nozīmīgais
augstums (m) vētras
Felix laikā 2015. gada
11. janvārī, 04.00 (UTC)
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Tā veidojas zemūdens straumes (okeāna konveijera lentes straumes), kas
aiznes smagāko sāļo auksto ūdeni uz dziļākiem ūdens slāņiem tuvāk ek
vatoram (Baltijas jūrā – uz tās centrālajiem apgabaliem). Sasalšanas tem
peratūra sāļūdenim (aptuveni –0,3 °C Baltijas jūrā) ir nedaudz zemāka par
saldūdens sasalšanas temperatūru. Turklāt jūrā sasalšanas procesu būtiski
ietekmē turbulence un viļņi. Tāpēc jūras ledus atšķirībā no ezera ledus vei
dojas lēnāk un ir mazāk viendabīgs nekā ezeru ledus. Ledum ir liela nozīme
attiecībā uz klimata pārmaiņām, jo jūras ūdens absorbē lielāko daļu (> 90%)
saules siltumstarojuma, bet ledus līdz 40% to atstaro atpakaļ atmosfērā. Tā
tad, samazinoties ledus pārklājumam, okeāns absorbē arvien lielāku daļu
Saules starojuma. Tā kā okeāna ūdenim ir salīdzinoši liela siltumietilpība,
papildu saņemtais Saules siltums uzkrājas okeānā. Ledus ievērojami iespai
do ne tikai okeāna termodinamiku, bet arī straumes un viļņus. Ja ledus ir
nostiprinājies, tad virsmas straumes zem ledus būtiski samazinās.
Baltijas jūrā novērojama termohalīnā cirkulācija, kad sāļākais ūdens
ieplūst cauri Dānijas šaurumiem un nogrimst jūras dziļākajos slāņos, bet
no upēm ieplūst liels saldūdens apjoms (kopējā notece ap 10 4 m3/s). Pa
pildu saldūdens ieplūst arī ar nokrišņiem, jo Baltijas jūrā (atšķirībā no
Vidusjūras) nokrišņu apjoms pārsniedz iztvaikotā ūdens daudzumu. Tomēr
nelielais jūras dziļums Ēresundā neļauj Baltijas un Ziemeļu jūras ūdeņiem
brīvi apmainīties, tāpēc sajaukšanās notiek, lielākoties mainoties atmosfē
ras plūsmu dekāžu tendencēm. Šai apmaiņai ir milzīga loma Baltijas jūras
ekosistēmā, jo līdz ar sāļāko un blīvāko ūdeni Baltijas jūras piegrunts slā
ņos tiek ieplūdināts arī ūdenī izšķīdušais skābeklis. Tā kā laikmetu gaitā
Baltijas jūrā ir izveidojies specifisks sāļums (centrālajā daļā uz virsmas ap
7 PSU), kas ir daudz mazāks nekā okeānā (35 PSU), bet lielāks nekā ezeros,
tad Baltijas jūrai nepiemīt tāda sugu bioloģiskā daudzveidība, kāda tā ir ci
tās jūrās un okeānos. Sāļumam Baltijas jūrā ir izteiktas svārstības – vidējais
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14. attēls. Raksturīgais
virsmas sāļuma (PSU)
sadalījums Baltijas jūrā
marta vidū

sāļums dienvidrietumu daļā sasniedz 10 PSU, bet ziemeļaustrumu daļā ti
kai ap 2 PSU (14. attēls). Līdzīga termohalīnā cirkulācija notiek dziļāko, ba
garēto upju grīvās, kur smagākais jūras sālsūdens cenšas iespiesties upes
piegrunts slāņos.

Bioloģiskie procesi jūras ekosistēmā
Fizikālie faktori ietekmē jūrā dzīvojošos organismus, nodrošinot pie
mērotus dzīves apstākļus tām sugām, kuras ir piemērojušās attiecīgā reģio
nā vai apakšreģionā dominējošiem apstākļiem. Mainoties fizikālajiem fakto
riem, daļai sugu dzīves apstākļi vairs var nebūt piemēroti, un tās var pamest
attiecīgo apakšreģionu. Savukārt citām sugām, kurām iepriekš šis apakšre
ģions nav bijis pietiekami pievilcīgs un tās te nav novērotas, pēc fizikālo fak
toru maiņas dzīves apstākļi var kļūt piemēroti.

Rīgas līča pelāģiskā barības ķēde

CO2

reģioniem (Andersen u. c., 2011; HELCOM, 2014),
kas tajā ietekošo upju dēļ pastāvīgi tiek apgādāts
ar barības vielām, veicinot intensīvu fitoplankto
na (mikroskopisko aļģu) attīstību. Mikroskopiskās

Eifotiskā zona

Barības vielas
P, N, Si

Rīgas līcis tiek uzskatīts par vienu no eitro
fākajiem jeb barības vielām pārbagātajiem jūras

CO2

Fotosintēze

CO2 + 2H2O + fotoni → [CH2O] + O2 + H2O

Baktērijas

Fitoplanktons
Sedimentācija

planktonaļģes veido primāro organisko vielu jeb

Zooplanktons

Zivis
Afotiskā zona

fitoplanktona produkciju, kuru kā raksturlielumu
izmanto ūdens ekosistēmas trofiskā stāvokļa no

Sedimenti

vērtēšanā.
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Lai gan Rīgas līča fitoplanktona datu rindas ir vienas no garākajām Bal
tijas jūras reģionā, proti, dati par šo reģionu ir iegūti diezgan sen, aptverot
gandrīz četrus gadu desmitus (Jurgensone u. c., 2011), fitoplanktona pirm
produkcijas mērījumi ir veikti maz un tie pārsvarā ir fragmentāri. Pirmie
pētījumi attiecas uz 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, kad izdevās
noskaidrot, ka gada kopējā pirmprodukcija Rīgas līcī sasniedz 350 gC m–2
(Andrushaitis u. c., 1992; Wassmann, Tamminen, 1999; Olesen u. c., 1999).
Turpmākajos mērījumos 2011. un 2012. gadā konstatēts, ka fitoplanktona
gada kopējā pirmprodukcija Rīgas līcī ir 353–376 gC m–2. Papildus novērots,
ka pavasarī, kad notiek sezonāla fitoplanktona sugu maiņa un kramaļģes
pakāpeniski nomaina dinoflagelāti un ciliāts Mesodinium rubrum (15. attēls),
konstatētas visaugstākās pirmprodukcijas vērtības (16. attēls). Tā kā vien
laikus M. rubrum biomasas vērtība pārsniedz 70% no kopējās fitoplanktona
biomasas, tas liek domāt, ka šim ciliātam ir daudz lielāka nozīme pirmpro
dukcijas veidošanā Rīgas līcī, nekā vērtēts līdz šim. Tradicionāli tiek uzska
tīts, ka vislielāko fitoplanktona produkciju veido kramaļģes.
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17. attēls. Mesodinium
rubrum izmēru dažādība.
(A rinda – šūnas redzamas
no sāna; B rinda – šūnas
redzamas no augšas).
Foto: Lelde Ozoliņa

50 µm

Mesodinium rubrum ir kosmopolītiska jūras ciliātu suga, kas plaši sa
stopama visās klimatiskajās zonās gan sāļūdeņos, gan iesāļūdeņos (Fenchel,
Hansen, 2006). Līdzīgi kā vairumam fitoplanktona sugu, arī M. rubrum ir rak
sturīga liela izmēru dažādība (17. attēls).
Baltijas jūrā M. rubrum tiek uzskatīts par vienīgo ciliātu, kas organis
ko vielu sintēzē izmanto gan organiskās, gan neorganiskās barības vielas
un tādējādi piedalās primārās produkcijas veidošanā. Atšķirībā no citiem
ciliātiem tas, pasīvi pārvietojoties ar ūdens straumēm, ik pa laikam veic
straujus lēcienus, veicinot nelielu ūdens masu sajaukšanos un uzlabojot iz
šķīdušo neorganisko barības vielu uzņemšanu. Tādā veidā M. rubrum spēj
efektīvāk baroties un vienlaikus izvairīties no plēsējiem (Smayda, 2010;
Fenchel, Hansen, 2006).
Galvenie fitoplanktona patērētāji ir zooplanktona organismi. Tie no
drošina būtisku saikni starp barības ķēdes zemākajiem un augstākajiem lī
meņiem. Zooplanktona organismus mēdz sīkāk iedalīt pēc to izmēra. Rīgas
līcī dominē mezozooplanktons (0,2–2 mm), kurā ietilpst galvenokārt airkāj
vēži (Copepoda), kladoceras (Cladocera) un virpotāji (Rotifera). Airkājvēži Eurytemora affinis, Limnocalanus macrurus un Acartia spp. ir nozīmīga barības
bāze pelaģisko zivju sugām reņģei (Clupea harengus) un brētliņai (Sprattus
sprattus), kā arī kalpo par barības objektu daudzām citām zivju sugām to
agrīnās attīstības stadijās. Airkājvēžu biomasas dinamiku ietekmē galveno
kārt tiem pieejamā barības bāze, ūdens temperatūra un zivju izēšana. Lai
gan dažas sugas jūrā ir sastopamas visu gadu, lielāka sugu daudzveidība un
augstāka biomasa ir vērojama pavasara un vasaras mēnešos. Mainīgo vides
apstākļu dēļ sugu vidējā biomasa pa gadiem un sezonām mēdz būt ļoti at
šķirīga (18. attēls).
Airkājvēžu E. affinis un Acartia spp. daudzums pavasarī lielā mērā ir at
karīgs no ūdens temperatūras. Tās tiek pieskaitītas pie “siltūdens” sugām –
to biomasa pieaug gados ar siltāku ūdens temperatūru. Ūdens vidējās
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temperatūras pieaugums 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās un deviņ
desmito gadu sākumā veicināja šo sugu biomasas pieaugumu līcī. Tomēr ne
visas zooplanktona sugas klimata izmaiņas ietekmē pozitīvi. Piemēram, gla
ciāli reliktā airkājvēžu suga L. macrurus, kas ir izplatīta Baltijas jūras zieme
ļu daļā, Rīgas līcī bija vairāk sastopama “aukstūdens” periodā. L. macrurus
ir viena no lielākajām airkājvēžu sugām Baltijas jūrā – tās ķermeņa izmērs
sasniedz 2–3 mm, un tai ir raksturīgs augsts lipīdu saturs, tāpēc tā ir ļoti
nozīmīgs barības avots planktonēdājām zivīm. Pēc barošanās ekoloģijas
šī suga ir visēdāja, bet pieaugušajās stadijās – plēsēja, kas pamatā barojas
ar mikrozooplanktonu (0,02–0,2 mm) un vēžveidīgo sugu kāpuru stadijām.
L. macrurus biomasa Rīgas līcī astoņdesmito gadu vidū strauji samazinā
jās, iespējams, klimata izmaiņu, eitrofikācijas un reņģu skaita pieauguma
dēļ. Tomēr pēdējos gados sugai vērojama biomasas pieauguma tendence
(18. attēls).
Galvenie zooplanktona patērētāji ir planktonēdājas zivis, no kurām
Rīgas līcī ir sastopamas galvenokārt reņģes, brētliņas, salakas (Osmerus
eperlanus) un trīsadatu stagari (Gasterosteus aculeatus). Pēc biomasas līcī
dominē reņģes, kas ir arī ļoti nozīmīgs objekts rūpnieciskajā zvejā; to kopējā
nozveja Rīgas līcī ir atkarīga no krājuma lieluma un pēdējos gados svārstās
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ap 30 tūkstošiem tonnu gadā. Brētliņas apdzīvo galvenokārt Baltijas jūras
centrālo daļu. Tās dod priekšroku sāļākam ūdenim un līčos lielākā daudzu
mā ir sastopamas gados, kad to kopējais krājums ir augsts. Atšķirībā no
brētliņām reņģes, pielāgojoties mainīgajai videi, atsevišķos jūras apakšba
seinos veido lokālas populācijas. Arī Rīgas līča reņģes ir pieskaitāmas pie
reņģu populācijas, kas apdzīvo pārsvarā tikai līci. No blakus esošās jūras
reņģu populācijas līča reņģes atšķiras gan ar augšanas ātrumu, gan ar krā
juma dinamiku un paaudžu ražības īpatnībām. Tā kā pēdējos gados plēsēju
daudzums, kas pārtiek no reņģēm līcī, ir salīdzinoši zems, reņģu krājuma
stāvokli ietekmē galvenokārt zvejas intensitāte, nārsta sekmes un izdzīvo
jušo mazuļu skaits – paaudžu ražība. Reņģes paaudžu ražību var novērtēt
kā mazuļu skaitu, kas izdzīvo un sasniedz viena gada vecumu. Veiktie paau
džu ražības pētījumi Rīgas līcī norāda uz ciešu saistību ar barības bāzi un
klimatiskajiem apstākļiem. Ja pēcnārsta periodā reņģu kāpuriem ir pieeja
ma atbilstoša barības bāze (kāpuru produkcijas maksimums vidē sakrīt ar
zooplanktona produkciju), to izdzīvotība ir augsta, un otrādi. Šāda saistība
ihtioloģijā jau agrāk ir skaidrota ar sakritības/nesakritības (match/mismatch) hipotēzi (Cushing, 1990). Galvenie reņģu mazuļu barības objekti Rīgas
līcī ir airkājvēži E. affinis. To pavasara biomasa uzrāda pozitīvu saistību ar
reņģu paaudžu ražību. E. affinis biomasu pozitīvi ietekmē pavasara ūdens
temperatūra, un paaudžu ražība nosaka reņģu krājuma biomasas tenden
ces nākamajos gados. Ūdens temperatūras paaugstināšanās un pavasara
zooplanktona biomasas pieaugums astoņdesmito gadu beigās līcī veicinā
ja ražīgu reņģu paaudžu veidošanos, kas rezultējās reņģu kopējās bioma
sas pieaugumā deviņdesmito gadu sākumā, krājumam palielinoties vairāk
nekā divas reizes. Palielinoties reņģu daudzumam, pastiprinājās to izēša
nas ietekme uz zooplanktonu – airkājvēžu E. affinis biomasa vasaras sezo
nā samazinājās (18. attēls). Būtisku reņģu ietekmi uz zooplanktonu vasaras
sezonā apliecina arī tas, ka deviņdesmito gadu sākumā, Rīgas līča reņģu
krājumam pieaugot, samazinājās to augšanas ātrums un zivju vidējā masa
vecuma grupās kļuva mazāka (19. attēls), kas, visticamāk, skaidrojams ar
iekšsugas konkurences pieaugumu barības bāzes nepietiekamības dēļ.
Klimata pārmaiņas skar ne tikai atsevišķas sugas, bet arī visu eko
sistēmu kopumā. Siltāks pavasaris un garāks rudens veicina ilgāku veģe
tācijas periodu. Tā ietekmē atsevišķu sugu dzīves ciklos notiek izmaiņas
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19. attēls. Rīgas līča reņģes
vidējās masas izmaiņas pa
vecuma grupām (1–7 gadi)
1977.–2016. gada periodā
(avots: ICES, 2017)
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– sugām veidojas vēlāka rudens paaudze. Sugu daudzuma izmaiņu dēļ var
mainīties arī to savstarpējās attiecības, kas var atstāt nozīmīgu ietekmi uz
barības ķēžu funkcionēšanu. Tiek uzskatīts, ka klimata pārmaiņas astoņ
desmito gadu beigās Baltijas jūras pelaģiskajā un bentiskajā ekosistēmā
radīja tā saucamās “režīma izmaiņas” (Möllmann et al., 2006), kad pagāju
šajam gadsimtam raksturīgo Baltijas jūras dominējošo sugu skaits samazi
nās, bet citu sugu īpatsvars palielinās. Īpaši strauji ienāk agrāk neraksturī
gas svešzemju sugas. Arī pēdējos gados Rīgas līča ekosistēmā ir vērojamas
būtiskas izmaiņas – palielinās svešzemju zivju sugas apaļā jūrasgrunduļa
(Neogobius melanostomus) daudzums, pieaug pelēko roņu (Halichoerus grypus) un jūraskraukļu (Phalacrocorax carbo) skaits. Klimata pārmaiņas un
jaunu sugu ienākšana var radīt iepriekš vēl nenovērotas izmaiņas ekosis
tēmu funkcionēšanā, tāpēc šo procesu analīzē ļoti nozīmīga loma ir vides
pētījumiem, lai spētu nodrošināt nepieciešamās zināšanas dabas resursu
racionālai pārvaldībai.

Baltijas jūras piekrastes barības ķēde

Foto: Juris Aigars

Baltijas jūras piekrastē gultnes nogulumu mozaīkveidīgā izplatība
kombinācijā ar dziļuma zonu, kuru nosacīti var iedalīt trīs daļās: a) krasta
zona ar dziļumu, mazāku par 10–20 m, b) jūras gultne ar zemūdens nogāzes
augšējo daļu no 10–20 m līdz 30–35 m, c) jūras gultne ar zemūdens nogā
zes apakšējo daļu, kas ir lielāka par 30–35 m, veido unikālus apstākļus jūras
organismiem – augiem un dzīvniekiem, kuri tos apdzīvo un tiek saukti par
bentiskajām dzīvotnēm jeb biotopiem. Veicot bentisko dzīvotņu klasifikāciju,
visi gultnes nogulumu apdzīvojošie organismi tiek iedalīti divās plašās gru
pās – organismi, kas apdzīvo mīkstās (dažādu graudu smiltis, dūņas) grun
tis, un organismi, kas apdzīvo cietās (rupjgraudaina grants, oļi, laukakmeņi)
gruntis. Baltijas jūrā bentisko dzīvotņu klasifikācija gan ir daudz sarežģītāka
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20. attēls. Sarkanais
daudzsartārps – Baltijas
jūras mīkstajās gruntīs
plaši sastopamā svešzemju
suga. Foto: Jonne Kotta

un detalizētāka. Tā, piemēram, tikai Latvijas piekrastes daļā ir identificēti
vairāk nekā 20 bentisko dzīvotņu tipi uz cietajām gruntīm, bet visā Baltijas
jūrā to ir vairāk par simts. Mīkstās grunts bentisko dzīvotņu tipu klasifikācija
vēl ir tikai izstrādes stadijā.
Tipiskākie mīkstajās gruntīs sastopamie organismi ir gliemenes,
daudzsartārpi un mazsartārpi. Baltijas jūrā visizplatītākā gliemeņu suga
ir Baltijas plakangliemene (Limecola balthica), kas apdzīvo grunts virskār
tu un ir viena no svarīgākajiem barības objektiem plekstei. Zivīm grūtāk
pieejamas un grunts slānī dziļāk (no 0,5 līdz pat 5 m) sastopamas ir lielā
smilšgliemene (Mya arenaria) un Lamarka sirsniņgliemene (Cerastoderma
lamarcki). Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Baltijas jūrā ar kuģu
balasta ūdeņiem kāpura vai pieauguša īpatņa formā ievestais sarkanais
daudzsartārps (Marenzelleria neglecta) ir viena no izplatītākajām svešzem
ju sugām, kas apdzīvo mīkstās gruntis. Sasniedzot no simts līdz pat vairā
kiem tūkstošiem eksemplāru uz vienu kvadrātmetru, tas izkonkurē vietējās
tārpu sugas no to dabiskās dzīves telpas un ir kļuvis par nozīmīgu barības

21. attēls. Sārtaļģes Furcellaria lumbricalis audzes (pa kreisi) un ziemeļu ēdamgliemenes (Mytilus trossulus) kolonija (pa
labi) Baltijas jūrā. Foto: Juris Aigars
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objektu bentiskajām zivīm. Mazjūtība pret apkārtējās vides nelabvēlīgajām
izmaiņām un spēja pielāgoties dažādam ūdens sāļumam ir sugas veiksmī
gās izplatības pamatā. Sarkanā daudzsartārpa dabiskais izplatības areāls ir
Ziemeļamerikas piekraste.
Salīdzinot ar mīkstajām gruntīm, daudz lielāka bentisko sugu daudzvei
dība ir sastopama uz cietajām gruntīm. Tās ir augu un dzīvnieku sugas, kas
lielāko savas dzīves daļu pavada, piestiprinājušies pie dažādu izmēru oļiem
un laukakmeņiem – makrofītaļģes (sārtaļģes, brūnaļģes, zaļaļģes), divvāku
gliemenes, sprogkājvēži, hidroīdi, sūneņi, kā arī starp tiem dzīvojošie vēž
veidīgie un bentiskās zivis. Baltijas jūras atklātajā daļā kā nozīmīga, biotopu
veidojošā makrofītaļģu suga tiek izdalīta daudzgadīgā sārtaļģe Furcellaria
lumbricalis (21. attēls), kur tā veido plašas zemūdens audzes un nozīmīgu
Baltijas jūras reņģes nārsta vietu līdz pat 10–15 m dziļumam. F. lumbricalis
raksturīgs stingrs laponis, un zivju ikri, kas pie tā piestiprinājušies, atrodas
augstāk virs grunts un kam ir labvēlīgāks skābekļa režīms salīdzinājumā ar
citām pavedienaļģēm, uz kurām ikri atrastos tuvāk gruntij. Tāpēc veselīga
makrofītu audžu ciešā saistība ar zivju sekmīgu nārstu ir īpaši nozīmīga.
Turklāt sārtaļģu joslā sastopama bagātīga dzīvnieku sabiedrība – ap 30–
40 makroskopisko sugu, kas tālāk nodrošina zivju mazuļu barošanos un kal
po kā paslēptuve no citām plēsīgajām zivīm. Citas biežāk izplatītās sārtaļģes
Baltijas jūrā ir Polysiphonia fucoides, Ceramium tenuicornis un Coccotylus truncatus. Coccot ylus truncatus ir Baltijas jūrā visdziļāk sastopamā sārtaļģe, kas
tās atklātajā daļā atsevišķu īpatņu veidā konstatēta pat 17 m dziļumā.
Ziemeļu ēdamgliemene (Mytilus trossulus) ir viena no “atslēgas” orga
nismu sugām, kas, izfiltrējot lielu ūdens apjomu, no aprites vidē “izņem” mil
zīgu daudzumu organisko daļinu, tādējādi veicot ūdens dzidrināšanu. Tās
veido bagātīgas kolonijas uz Baltijas jūras cietajām gruntīm. Šo biotopu tipu
bieži sauc par visas Baltijas jūras bioloģisko filtru. Šā brīža jaunākie pētījumi
liecina, ka ziemeļu ēdamgliemene ir sastopama visā Klaipēdas–Ventspils pa
cēlumā gan seklākajā krasta zonā, gan dziļākajās zemūdens nogāzēs, ja uz
gultnes nogulumu atrodas dažādu izmēru oļi vai laukakmeņi. Baltijas jūrā
ir sastopamas pat vairākas ģenētiski atšķirīgas ziemeļu ēdamgliemeņu po
pulācijas. Gliemenes, kuras lielāko dzīves daļu pavada, nekustīgi piestipri
nājušās pie substrāta, vairošanās periodā dzimumšūnas izdala ūdenī. Tām
apaugļojoties, ūdens masā veidojas brīvi peldoši kāpuri. Ziemeļu ēdamglie
menei raksturīgs salīdzinoši ilgs kāpuru periods: 5–6 nedēļas, kas nodroši
na potenciālu ar ūdens straumju palīdzību pārvietoties diezgan tālu no sā
kotnējās izcelsmes vietas un kolonizēt jaunas teritorijas.
Piekrastē veidojas sarežģītāka barības ķēde nekā jūras pelaģiskajā
daļā. Tā drīzāk būtu jāsauc par tīklu, jo novērojamā sugu daudzveidība kopā
ar plēsīgo zivju spēju pārslēgties no viena barības objekta uz citu rada situā
ciju, kad vienu un to pašu organismu barībā dominē atšķirīgi barības objekti
dažādās vietās vai sezonās. Lai noskaidrotu, kāda ir barības tīkla struktūra,
bieži tiek izmantota viena no visvairāk atzītajām metodēm, kas balstās uz
dabā biežāk sastopamo stabilo izotopu attiecību mērījumiem slāpeklim un
ogleklim (15N/14N un

13

C/12C) suspendētajā vielā un organismu audos. Kons

truējot barības ķēdes, kuru pamatā ir vieglo stabilo izotopu attiecības, tiek
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Akmeņplekste

B. pilosa

Plekste DG

Reņģe DG

Asaris

Polychaeta

Asaris DG

Jūrasgrundulis juv. (int) BD

Sīga

I. balthica

H. spinulosus (int) 101A

Tūbīte (int) DG

Menca

N. integer

Zandarts DG

Brētliņa (int) DG

Menca (JM)

B. pilosa (JM)

Salaka DG

Reņģe (int) BD

Plekste

Gammarus (JM)

Ķīsis DG

Tūbīte BD

A. jūrasgrundulis

M. trossulus

Rauda DG

C. crangon BD

Reņģe

Copepoda

A. jūrasgrundulis DG

P. elegans BD

Tūbīte

Cladocera

Vimba DG

Amphipoda (int) BD

P. elegans

Susp. viela

Nigliņš DG

Amphipoda (int) 101A

Vīķe DG

Corophyum (int) 101A

S. entomon (int) 101A

M. baltica 101A

C. crangon

Polychaeta (int) 101A

22. attēls. Relatīvo oglekļa un slāpekļa izotopu attiecību un trofisko līmeņu sadalījums Baltijas jūras piekrastē
2015. gada vasarā un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2016. gada vasarā. Trofiskie līmeņi: pr – primārie ražotāji,
pp – primārie patērētāji, sp – sekundārie patērētāji, tp – terciārie patērētāji

ņemts vērā, ka vieglāko izotopu avots ir sauszeme un atmosfēra, bet sma
gāko – jūras un okeāni (Sato et al., 2006, Matsumoto et al., 2001). Tāpat arī
dzīvnieku vielmaiņas procesu ietekmē audos palielinās slāpekļa un oglekļa
smago izotopu daudzums attiecībā pret vieglajiem izotopiem. Tādējādi barī
bas ķēdē katrā nākamajā pozīcijā uzkrājas tieši smagākie izotopi (Rolff et al.,
1993, Mintenbeck et al., 2008).
Konstruējot barības ķēdes, visi novērojamie organismi var tikt iedalī
ti trofiskajos līmeņos (22. attēls). Šādā veidā var tikt identificētas savstar
pēji konkurējošas sugas. Tā, piemēram, Baltijas jūras piekrastes ūdeņos ir
vērojams ekoloģisko nišu sadalījums un starpsugu konkurence, kur asa
ris, menca un āte ir terciāro patērētāju trofiskajā līmenī, t. i., to pamatba
rība ir mazākas zivtiņas. Plekste un grundulis ir sekundārie patērētāji, kuri
savā starpā konkurē par barības avotiem – zooplanktonu, bentiskajiem
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bezmugurkaulniekiem, kā arī zivju kāpuriem un mazuļiem. Barības ķēdes
sadalījums trofiskajos līmeņos Rīgas līcī uzskatāmi parāda ekosistēmas pār
ejas ūdeņu zonas raksturu: redzama liela oglekļa izotopu attiecību vērtību
izkliede augstākos trofiskajos līmeņos. Tas norāda uz zivju migrāciju sald
ūdens-jūra sistēmā, kur mazākie asari, vīķes un raudas uzrāda saldūdens
zivīm raksturīgas δ13C vērtības (mazākas par –26‰).
Plēsīgajām zivju sugām ir raksturīga barības bāzes nomaiņa, tām pie
augot. Piemēram, asaris ir plēsīga zivs ar plašu barības bāzi, kas var ievēro
jami mainīties dzīves gaitā. Tas migrē starp saldūdens un sāļūdens vidēm
(Tomczak et al., 2009). Monte Carlo sajaukšanās poligonu simulācija (Smith
et al., 2013) un barības avotu sajaukšanās modelis (Beiesa modelis; R, SIAR
pakete) no pētījumā iegūtajiem datiem ļauj noskaidrot trīs galvenos barības
objektus katrai asaru izmēra grupai (23. attēls). Pieaugot īpatņa izmēriem,
asara barības bāze mainās no zooplanktona uz lielākiem bentiskiem orga
nismiem, vēlāk arī uz zivīm. Labi identificējamā, sauszemei raksturīgā oglek
ļa izotopu attiecība Rīgas līča mazākajiem asariem parāda, ka, sasniedzot
12–15 cm garumu, tie migrē no upju lejtecēm uz līci. Lielo asaru (> 20 cm) ba
rības sastāvs atklātā Baltijas jūras piekrastē atšķiras no barības bāzes Rīgas
līcī. Dominējošās barības noskaidrošana dažādu vecumu grupām ir īpaši
būtiska saistībā ar starpsugu konkurences novērtēšanu, jo, mainoties ba
rības bāzei, mainās konkurenti. Šo problēmu vēl vairāk aktualizējusi svešo
sugu, piemēram, apaļā jūrasgrunduļa, ienākšana Baltijas jūrā.
Apaļais jūrasgrundulis (Neogobius melanostomus) ir bentiska jūras
grunduļu dzimtas (Gobiidae) jūras, iesāļūdeņu vai saldūdens zivs (24. attēls).
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24. attēls. Apaļais
jūrasgrundulis (Neogobius
melanostomus).
Foto: Solvita Strāķe

Sugas dabiskais izplatības areāls ir Azovas, Melnās un Kaspijas jūras reģionā.
Tiek uzskatīts, ka šī zivs ir izplatījusies ārpus tās dabiskā areāla galvenokārt
ar kuģu balasta ūdeņiem un pēc tam pakāpeniski izveidojusi atsevišķas po
pulācijas gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā. Baltijas jūrā pirmoreiz konstatēts
1990. gadā Gdaņskas līcī. Jau 1994. gadā bija sastopams visā Gdaņskas līča
piekrastes daļā. Mūsdienās strauji izplatījies visā Baltijas jūras reģionā un
tiek uzskatīts par vienu no galvenajām svešzemju sugām Baltijas jūrā.
Apaļais jūrasgrundulis ir lielākā Latvijā sastopamā jūrasgrunduļu
suga. Tā garums var sasniegt 24 cm un masa pārsniegt 230 gramus. Latvi
jas piekrastē jūrasgrunduļiem novērots dzīves ilgums līdz 7 gadiem. Apa
ļais jūrasgrundulis pirmoreiz tika konstatēts 2004. gadā pie Liepājas, kad
gada laikā tika noķerti divi eksemplāri. Latvijas piekrastes rūpnieciskajā
nozvejā jūrasgrundulis pirmoreiz parādījās 2006. gadā, kad nelielā dau
dzumā (6,3 kg) tika uzrādīts gan Baltijas jūras atklātās daļas, gan Rīgas
līča piekrastes zvejas žurnālos. Līdz 2012. gadam tā daudzums piekrastes
nozvejā Latvijā pieauga lēni, kopējā nozvejā nepārsniedzot 550 kg gadā.
Straujš pieaugums sākās 2012. gadā, kad nozveja pārsniedza divas tonnas.
Jau gadu vēlāk tā pieauga vairāk nekā desmit reizes un sasniedza nepil
nas 26 tonnas. Turpmākajos gados nozveja turpināja strauji pieaugt. Pēc
zinātniskā institūta BIOR rīcībā esošās piekrastes zvejas žurnālu informā
cijas, 2017. gadā apaļā jūrasgrunduļa nozveja Latvijas piekrastē sasniedza
808,5 tonnas, kļūstot par otru visvairāk zvejoto sugu Latvijas piekrastē aiz
reņģes (25. attēls).
Pēdējos gados apaļais jūrasgrundulis Latvijā tiek nozvejots gan jūras,
gan līča piekrastē. Tomēr galvenie nozvejas rajoni atrodas jūras atklātās da
ļas dienvidrietumu zonā: 2017. gadā vairāk nekā 70% no apaļā jūrasgrun
duļa nozvejas tika reģistrēti Liepājas pilsētas, Nīcas un Rucavas novadā
(26. attēls).
Arī zinātnisko pētījumu dati Latvijas piekrastē liecina par apaļā jūras
grunduļa skaita pieaugumu un izplatības areāla paplašināšanos: pēdējos
gados apaļais jūrasgrundulis aizvien biežāk tiek konstatēts arī Rīgas līcī. Vis
ticamāk, Baltijas jūras augstā produktivitāte un iesāļais ūdens šai sugai ir
ļoti piemērota vide, par ko liecina tā palielinātie izmēri un garāks dzīves il
gums, salīdzinot ar dabisko izplatības areālu. Augstākā apaļo jūrasgrunduļu
koncentrācija ir novērota 10–15 m dziļumā ar akmeņainu un jauktu grunti,
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to blīvumam sasniedzot pat līdz trim zivīm uz kvadrātmetru. Ziemas sezonā
tas pārvietojas uz dziļākiem jūras rajoniem un ir sastopams līdz aptuveni
60 m dziļumam.
Barības ziņā apaļais jūrasgrundulis nav izvēlīgs – tas barojas ar dažā
diem attiecīgajā vidē pieejamiem barības objektiem. Veicot barošanās pē
tījumus Latvijas piekrastē (Jūrmalciems), noskaidrots, ka barības sastāvā
dominē moluski – ziemeļu ēdamgliemenes (Mytilus spp.) un Baltijas plakan
gliemenes (Limecola balthica), kā arī sānpeldes (Gammarus spp.). Barības
sastāvs ir atkarīgs gan no zivju izmēra, gan barības objektu sastopamības
konkrētajā vietā (27. attēls).
Ja ir pieejamas ziemeļu ēdamgliemenes, apaļais jūrasgrundulis ba
rojas galvenokārt ar tām. Tiek apēstas pārsvarā mazākās gliemenes. Uz
lielajiem akmeņiem nereti paliek tikai vecākās un lielākās gliemenes. Tas
izjauc gliemeņu populācijas vecuma struktūru un samazina gliemeņu au
džu atjaunošanās iespējas. Tāpēc vietās, kur ir novērojama augsta apaļo
jūrasgrunduļu koncentrācija, to barības patēriņš pārsniedz ziemeļu ēdam
gliemeņu produkciju, ilgtermiņā izraisot gliemeņu biomasas samazināša
nos. Analizējot ziemeļu ēdamgliemeņu pārklājuma ilggadējos datus Baltijas
jūras piekrastē Jūrmalciema rajonā, konstatēts, ka tās blīvums ir samazi
nājies par 30–70% salīdzinājumā ar laikposmu, kad apaļais jūras grundulis
Latvijas piekrastē vēl nebija sastopams. Ziemeļu ēdamgliemene ir nozīmī
ga Baltijas jūras ekosistēmas sastāvdaļa. Tā filtrē ūdeni un barojas ar tajā
esošo fitoplanktonu un mikroorganismiem. Samazinoties ēdamgliemeņu
blīvumam, samazinās arī ūdens dzidrība. Tādējādi samazinās gaismas pie
ejamība makrofītaļģēm. Nepietiekama apgaismojuma dēļ sarūk makrofī
taļģu audžu platības un izzūd vērtīgi biotopi, kas kalpo kā reņģu nārsta vie
tas un mājvieta zivju mazuļiem.
Ziemeļu ēdamgliemeņu daudzuma samazināšanās ir novērojama
jau tagad, taču, ņemot vērā to, ka Latvijas piekrastē apaļā jūrasgrunduļa
populācijas straujākais pieaugums ir fiksēts pēdējos gados, kā arī to, ka
ziemeļu ēdamgliemenes dzīves cikls ilgst vairākus gadus un apaļais jūras
grundulis spēj patērēt tikai mazāka izmēra gliemenes, sagaidāms, ka lie
lākais ziemeļu ēdamgliemeņu biomasas kritums būs novērojams nākotnē.
Tāpēc arvien lielāka nozīme varētu būt dziļākajiem Baltijas jūras rajoniem,
kur bagātīgās gliemeņu kolonijas patlaban uzskatāmas par būtisku glieme
ņu populācijas genofondu. Iespējams, ka dziļākie sēkļi var tikt uzskatīti par
“donorbiotopu” piekrastes rajoniem, kuros reprodukcijas potenciāls ir tik
augsts, ka varēs nodrošināt gliemeņu populācijas atjaunošanos pēc grun
duļu invāzijas apturēšanas.
Veiktie pētījumi liecina, ka barošanās ekoloģijas dēļ apaļais jūrasgrun
dulis konkurē ar tām vietējo zivju sugām, kas uzturas piekrastē, piemēram,
pleksti un akmeņpleksti, veicinot izmaiņas šo sugu barošanās paradumos
un ietekmējot šo sugu izdzīvošanas potenciālu. Arī pats apaļais jūrasgrun
dulis kalpo par barības objektu plēsīgo zivju sugām – mencai, akmeņplek
stei un asarim, kā arī zivjēdājiem putniem. Tomēr Baltijas jūras piekrastē
tam nav daudz dabisko ienaidnieku. Visticamāk, ka tā daudzumu ietekmē
galvenokārt pieejamās dzīvotnes, barības bāze un zvejas intensitāte.
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Saldūdens ekosistēma

Foto: Ivars Druvietis

Klimatisko faktoru, piemēram, temperatūras un nokrišņu, izmaiņas var
būtiski ietekmēt arī iekšzemes ūdeņu ekosistēmas. Temperatūras pieaugu
ma dēļ samazinās ziemas ledus perioda ilgums un pieaug vasaras ūdens
temperatūra. Izmaiņas nokrišņu režīmā cita starpā ietekmē ūdens līmeni
upēs, kas ir īpaši būtiski vasaras sezonā, kad ūdens līmenis ir viszemākais.
Līdzīgi kā jūras ekosistēmā, klimata izmaiņu ietekmē notiekošās fizikālās
izmaiņas iekšzemes ūdeņu ekosistēmās var radīt pārmaiņas arī organismu
izplatībā un struktūrā, sākot ar ģenētisko un beidzot ar populācijas līmeni.

Vides faktoru ietekme uz zivju populācijām
epiģenētiskā un ģenētiskā līmenī
Zivju resursi ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas atjaunojamajiem re
sursiem, ko būtiski ietekmē klimata pārmaiņas un arvien pieaugošā antro
pogēnā jeb cilvēka darbības radītā slodze.
Latvijā asaris (Perca fluviatilis) un rauda (Rutilus rutilus) ir vienas no vis
izplatītākajām saldūdens zivju sugām (28. attēls). Tās ir sastopamas dau
dzās upēs un ezeros, kā arī jūras piekrastē un upju grīvu tuvumā. Asaris ir
plēsīgs un barojas ar dažādām mazām zivtiņām. Rauda barojas ar organis
miem, kas ir atrodami uz grunts. Rotans (Perccottus glenii, Dybowski, 1877)
ir invazīva suga, ko Latvijā ieveduši un izplata akvāriju īpašnieki vai mak
šķernieki. Latvijā noturīga rotana populācija ir izveidojusies atsevišķās Dau
gavpils, Rēzeknes un Ludzas reģiona ūdenstilpēs, taču tas ir sastopams arī
citviet.
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28. attēls. A Rauda – Rutilus rutilus L. B Eiropas asaris – Perca fluviatilis L. C Rotans – Perccottus glenii, Dybowski, 1877

Vides faktori, piemēram, temperatūra, var būtiski ietekmēt organis
mu arī epiģenētiski – ar iedzimt ām izmaiņām fenotipā, kas nav saistītas
ar izmaiņām DNS nukleotīdu secībā. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra publicētajiem datiem (meteo.lv), temperatūra
uz ūdens virsmas vasaras mēnešos jau tagad var sasniegt 28,2 °C (piemē
ram, Pļaviņu ūdenskrātuvē). Sagaidāms, ka turpmākajās desmitgadēs būs
novērojams temperatūras pieaugums. Organismiem ir raksturīga spēja
adaptēties vides izmaiņām tolerances robežās. Piemēram, DNS metilēšana
var palielināt fenotipiskās variācijas un/vai plastiskumu, reaģējot uz jaunu
vidi, un tāpēc tas var būt svarīgs individuālo variāciju avots, kas nodrošina
adaptāciju šajā vidē. Tā kā ģenētiskas modifikācijas var veidoties arī cilvēka
radītās ietekmes dēļ, tad svarīgi ir nodalīt klimata izmaiņu radītās modi
fikācijas no cilvēka darbības radītajām. Lai izpētītu, kādas genoma epiģe
nētiskās izmaiņas veidojas antropogēno faktoru ietekmē, tiek apskatītas
kopējā DNS metilēšanas līmeņa izmaiņas zivīm no relatīvi maz ietekmētām
ūdenstilpēm, piemēram, Daugavpils apkārtnē, un no ūdenstilpēm pilsētas
teritorijā ar lielu antropogēnu ietekmi, kas atrodas rūpniecisko uzņēmumu
un transporta maģistrāļu tuvumā.
Oksidatīvā stresa biomarķieri dod iespēju noskaidrot oksidatīvā stre
sa izpausmi zivīm vides faktoru ietekmē. Ir divu veidu oksidatīvā stresa
biomarķieri: enzimātiskie antioksidantu marķieri un neenzimātiskie mar
ķieri. Pie enzimātiskiem biomarķieriem pieder virkne enzīmu, tostarp ka
talāze (Javed et al., 2016). Pie neenzimātiskiem biomarķieriem pieder lipīdu
peroksidācijas marķieri, vitamīni u. c. (Javed et al., 2016). Lai noteiktu tem
peratūras ietekmi uz oksidatīviem procesiem zivīm, tiek pētīta katalāzes
aktivitāte un malondialdehīda (MDA) koncentrācija. Katalāze ir ferments,
kas sašķeļ ūdeņraža peroksīdu H2O2 līdz ūdenim un skābeklim, neļaujot vei
doties ļoti reaģēt spējīgam hidroksīdradikālim (OH•), un pasargā aerobos
organismus no ūdeņraža pārskābes toksiskās iedarbības (Patnaik, et al.,
2013). MDA ir aldehīds, kas organismā veidojas, lipīdu radikāļiem reaģējot
ar nepiesātinātām taukskābēm. Tā koncentrācija tiek noteikta pēc reakci
jas ar tiobarbiturskābi, katalāzes aktivitāti nosakot spektrofotometriski (Ali
et al., 2005; Chen et al., 2016). Oksidatīvā stresa rādītāji raudu muskuļaudu
šūnās juvenilām un divgadīgām raudām, kas četras nedēļas tika turētas ziv
ju audzēšanas baseinos 20 °C, 25 °C un 30 °C ūdens temperatūrā, liecina,
ka oksidatīvo procesu izmaiņas zivīm rodas atkarībā no tā, cik ilgi tās ir tu
rētas rezervuāros noteiktā temperatūrā, nevis no tā, cik atšķirīga tempera
tūra ir katrā rezervuārā. Tādējādi īslaicīga temperatūras paaugstināšanās
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ūdenstilpē līdz kritiskajiem 30 °C var neuzrādīt stresa ietekmi oksidatīvo
procesu līmenī – membrānu lipīdu oksidēšanu un peroksīda līmeņa paaug
stināšanos zivju audu šūnās.
Hidroelektrostaciju ūdenskrātuves arī var uzskatīt par ūdenstilpēm
ar lielu antropogēno slodzi, kas sadala (fragmentē) dabiskos ūdeņu bioto
pus un izmaina dabisko hidroloģisko režīmu. Fragmentēti biotopi ir zemā
kas kvalitātes dzīvotnes tajos mītošajiem organismiem, un tajos ir zemā
ka dabas daudzveidība (Hansons, 1991). Tomēr pēdējos gados ir izvirzītas
arī alternatīvās hipotēzes, ka hidroelektrostaciju ūdenstilpes varētu radīt
daudzveidīgāku mikrobiotopu klāstu un nodrošināt tajos lielāku bioloģisko
daudzveidību. Fenotipiski vienveidīga populācija var būtiski izmainīt savu
ģenētisko struktūru apkārtējās vides faktoru ietekmē, kas savukārt var iz
raisīt populācijas izmaiņas un atšķirības. Šīs izmaiņas raksturo zivju popu
lāciju ģenētiskā un epiģenētiskā struktūra ūdenstilpēs ar dažādu antropo
gēno slodzi un temperatūras ietekme uz zivju oksidatīviem procesiem.
Populācijas ģenētisko parametru analīze dod iespēju novērtēt visda
žādāko faktoru ietekmi uz populāciju. Populācijas heterozigotāte ir viens
no mainības parametriem. Jo vairāk ir viena gēna variantu (alēles), jo lie
lāka ir īpatņu heterozigotāte. No heterozigotātes līmeņa var būt atkarīgas
populācijas adaptācijas jeb pielāgošanās spējas mainīgajai videi. Hetero
zigotātes samazināšanās var novest pie tā, ka pielāgotības un adaptācijas
spējas populācijā samazinās. Lielāka sagaidāmās heterozigotātes vērtība,
salīdzinot ar novēroto, liecina par heterozigotu deficītu. Heterozigotisko
īpatņu trūkums (deficīts) asara populācijās konstatēts Daugavā Rīgas pil
sētas teritorijā (Voleri) pēc sešiem marķieriem, Lielupē Jelgavas pilsētas
teritorijā pēc trīs marķieriem, Lielupē Grīvas teritorijā pēc diviem marķie
riem. Novērotās un sagaidāmās heterozigotātes līmeņu atšķirības ir attē
lotas 1. tabulā.
Ģenētiskās diferenciācijas rādītāji palīdz novērtēt dažādu populāciju
ģenētisku līdzību. Starp pētāmo asaru populāciju pāriem tie variē diezgan
plaši. Ģenētiskā diferenciācija ir būtiska zivju populācijās Daugavā starp
Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuvēm HES aizsprostu izraisīto biotopu
fragmentācijas dēļ. Taču kopumā tā atspoguļo ģeogrāfisko izolāciju Dauga
vas un Lielupes zivju populācijās. Zivju populācija Daugavā Rīgas pilsētas
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teritorijā (Voleri) būtiski atšķiras citu pētīto populāciju vidū, kas, iespējams,
ir saistīts ar asaru migrāciju no jūras uz upi (29. attēls).
Kopējās DNS metilēšanas līmeņa izmaiņas zivīm no ūdenstilpēm ar at
šķirīgu antropogēnu ietekmi liecina, ka ūdenstilpēs ar paaugstinātu antro
pogēno slodzi vispārīgs DNS relatīvas metilēšanas līmenis var palielināties
līdz 1,0 relatīvai mērvienībai (0,96), kas ir par 40% lielāks nekā citos ezeros
ar zemāku antropogēno slodzi. Tādas būtiskas metilēšanas līmeņa izmaiņas
var radīt gēnu ekspresijas traucējumus, kas savukārt var izraisīt organisma
attīstības traucējumus un dažādas slimības.

Svešzemju vēžveidīgo sugu izplatība saldūdens
ekosistēmās
Ūdens ekosistēmās vēžveidīgie ir nozīmīgs barības ķēdes posms un
viena no daudzveidīgākajām dzīvnieku grupām. Pasaulē ir ap 52 000 vēžvei
dīgo sugu, daudzveidības ziņā ieņemot ceturto vietu aiz kukaiņiem, gliem
jiem un zirnekļveidīgajiem (Martin, Davis, 2001). Vēžveidīgo vidū ir arī ļoti
daudz veiksmīgu svešzemju sugu ūdens ekosistēmās. Piemēram, Eiropas
saldūdens ekosistēmās 53% no svešzemju sugām ir vēžveidīgie, kamēr vie
tējā faunā dominē kukaiņi, un tikai 12% veido vēžveidīgie (Karatayev et al.,
2009). Latvijas saldūdeņos un sāļūdeņos zināmas vairāk nekā 240 vēžveidī
go sugas (Sloka, 1998), bet daļa no tām nav Latvijas vietējās sugas, turklāt ir
maz pētītas.
Cilvēku darbību dēļ netīši vai apzināti ar dažādu līdzekļu palīdzību un
caur atšķirīgiem izplatības koridoriem ir notikusi svešzemju sugu bioloģiskā
invāzija. Galvenie invāzijas ceļi ūdens ekosistēmās ir kuģu transports, māk
slīgi veidoti kuģošanas kanāli jeb koridori, apzināta vēžveidīgo tirdzniecība
un introdukcija to audzēšanā, kā arī zivju barības bāzes uzlabošana dažā
du veidu akvakultūrās, tostarp dabiskās un mākslīgās ūdenstilpēs (Hänfling
et al., 2011, Biological invasions in changing ecosystems, 2015). Svešzemju
vēžveidīgo sugu bioloģiskās invāzijas veiksmīgs priekšnosacījums ir ienācē
ju plašā tolerance pret vidi, visēdāju un plēsēju barošanās veids un ātrais
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dzīves cikls. Šīs īpašības sugām ļauj iedzīvoties jaunos areālos un konkurēt
ar vietējām vēžveidīgo un citām bezmugurkaulnieku sugām, pat mainot ce
nožu struktūru un funkcijas (Grabowski et al., 2007).
Latvijas saldūdeņos sastopamās svešzemju vēžveidīgo sugas galve
nokārt ir Ziemeļamerikas un Ponto–Kaspijas reģiona sugas, kuru ienākša
na ir saistīta gan ar apzinātu introdukciju, gan sekundāru izplatību pēc to
invāzijas Eiropas saldūdeņos. Lielais desmitkājvēzis – Amerikas signālvē
zis – Latvijā tika introducēts zinātnisku eksperimentu nolūkā 1983. gadā
vienā ezerā (Taugbøl et al., 2004), bet vēlākajos gados un arī pašlaik ir sa
stopams Salacas un Gaujas upju baseinā (Birzaks un Aleksejevs, Invazīvo
sugu faktu lapas – Pacifastacus leniusculus). Otra Ziemeļamerikas suga –
Amerikas svītrainais jeb dzeloņvaigu vēzis – ir jaunāks ienācējs, kas pir
mo reizi tika konstatēts Latvijas teritorijā 2005. gadā Lielupē (Aleksejevs,
2006). Eiropas saldūdeņos pirmo reizi introducēts Vācijā 1890. gadā un
turpmāk ieviesies Vācijas, Polijas un Francijas ūdeņos (Holdich un Black,
2007). Latvijā pašlaik ir sastopams Ventas, Lielupes un Daugavas upju ba
seinu apgabalos (Birzaks un Aleksejevs, Invazīvo sugu faktu lapas – Orconectes limosus). Ponto–Kaspijas reģiona desmitkājvēzis, šaurspīļu upesvē
zis, Latvijas saldūdeņos tika novērots jau 20. gadsimta sākumā, un tā
sastopamība pašlaik saistās galvenokārt ar Vidzemes un Zemgales sald
ūdeņiem (Taugbøl et al., 2004).
Latvijas saldūdeņos ir sastopamas vēl vienas Eiropas ūdeņos plaši iz
platītas Ponto–Kaspijas reģiona svešzemju vēžveidīgo grupas Amphipoda
pārstāves – galvenokārt Pontogammaridae un Gammaridae dzimtas sān
peldes (Bij de Vaate, 2002). Atsevišķas sānpeldes Obesogammarus crassus
un Dikerogammarus villosus ir jau potenciāli jaunienācēji Latvijas saldūde
ņos, jo konstatētas Latvijas ostās un Daugavas grīvā (Minchin et al., 2018,
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Paidere et al., 2017). Savukārt Pontogammarus robustoides ir daudz plašāk
izplatīta Latvijas saldūdeņos, jo jau aizvadītā gadsimta sešdesmitajos ga
dos tika mērķtiecīgi introducēta, lai uzlabotu zivju barības bāzi Lielajā Balt
ezerā un Ķeguma ūdenskrātuvē kopā ar citām Ponto–Kaspijas reģiona
sugām – sānpeldi Chaetogammarus warpachowskyi un mizīdām jeb šķelt
kājvēžiem Paramysis lacustris, Limnomysis benedeni. Turpmākie pētījumi
liecināja, ka vislabāk jaunajās dzīvotnēs ir iedzīvojušās P. lacustris Pierīgas
ezeros un P. robustoides Ķeguma ūdenskrātuvē (Kachalova, Lagzdin, 1968,
Bodniece, 1976). Pašlaik sānpelde P. robustoides ir sastopama Daugavas
grīvā un tās lejtecē Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu ūdenskrātuvēs, kā arī Latvi
jas piejūras ezeros (Papes, Liepājas, Babītes, Lilastes u. c.), kā arī Baltijas
jūras un Rīgas līča lielo un mazo upju Lielupes, Sakas, Ventas, Rojas, Aģes,
Ķīšupes u. c. pietekās vai to grīvās (30. attēls) (Paidere et al., 2016; Grudule
et al., 2007). Tas skaidrojams ne tikai ar introdukciju, bet arī ar sugas sekun
dāro izplatību Baltijas jūrā pēc introdukcijas Lietuvas un/vai Latvijas sald
ūdeņos (Arbačiauskas, Gumuliauskaitė, 2007).
Nesenāki pētījumi atklāj, ka svešzemju sānpelde P. robustoides ir bieži
sastopama Daugavas lejtecē un, turpinot izplatību, ir iedzīvojusies jau augš
pus Pļaviņu ūdenskrātuves (31. attēls) (Paidere et al., 2016, 2017).
Daugavas lejtecē P. robustoides ir kļuvusi par dominējošo sānpeldi. Vie
tējā sānpelde Gammarus pulex tika konstatēta Ķeguma ūdenskrātuves pie
tekas Rītupītes grīvā un augšpus Pļaviņu ūdenskrātuves pie Zeļķiem starp
sānpeldēm P. robustoides un G. varsoviensis, kas saskaņā ar jaunākajiem
pētījumu datiem arī tiek uzskatīta par Ponto–Kaspijas sānpeldi (Grabow
ski et al., 2012). Faktiski P. robustoides Daugavas lejtecē ir izkonkurējusi un
aizvietojusi vietējo sānpeldi G. pulex, jo vēl 20. gadsimta sešdesmito gadu
pētījumos Daugavas lejtecē šī suga bija sastopama (Kumsare et al., 1967),
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31. attēls. Svešzemju
sānpeldes P. robustoides
sastopamība Daugavas
lejtecē (pēc VPP EVIDeNT
apakšprojekta Svešo
sugu izplatība un ietekme
saldūdens ekosistēmās
datiem, 2015, 2016)

kā arī ietekmējusi bezmugurkaulnieku sugu daudzveidību. Vietās ar lielāku
P. robustoides īpatņu skaitu ir novērojama sugu daudzveidības samazināša
nās (32. attēls).
Reproduktīvo sezonu P. robustoides sāk aprīļa beigās, maijā, kad novēro
īpatņu kopulāciju, mātītes ar oliņām, un tā turpinās līdz septembrim, oktob
rim, veidojot vismaz divas paaudzes gadā. Tas ir vairāk nekā vietējai sānpel
dei G. pulex. Arī izmēru ziņā tās ir nedaudz lielākas (vidēji 11,5 mm, maksimā
li – 16 mm) nekā vietējā suga G. pulex (vidēji 10,9, maksimāli – 12,5 mm).
P. robustoides populācijas ģenētiskās struktūras pētījumi, izmantojot
nespecifiskos PBS marķierus (Kalendar et al., 2010), liecina, ka populācijas
ir iedzīvojušās Daugavas ūdeņos, ir ģenētiski stabilas un spējīgas pielāgo
ties mainīgajiem vides apstākļiem. Ģenētiskā populācijas struktūra uzrāda
augstu polimorfismu jeb plastiskumu genoma līmenī no 65% Rīgas popu
lācijā līdz 82% Pļaviņu populācijā. Turklāt gēnu unikālo alēļu esamība Pļa
viņu ūdenskrātuves populācijā norāda uz šīs populācijas lielāku ģenētisko
atšķirību. Populācijas ģenētiski ir līdzīgas jeb ļoti radniecīgas (ģenētiskā dis
tance jeb diferenciācija ir ļoti maza – no 0,04 līdz 0,11), tomēr tās veido at
šķirīgas grupas (33. attēls), ko varētu skaidrot ar sugas sekundāro izplatību
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Ostu ekosistēma

Foto: Raimonds Rāts

Latvijas lielākās ostas – Rīga, Ventspils un Liepāja – ir starptautiskas
daudzfunkcionālas ostas ar strauji augošu kopējo kravu apgrozījumu un
tirdzniecību ar citiem kontinentiem. Visas trīs lielākās ostas atrodas upju un
kanālu grīvās, tādējādi veidojot pāreju no saldūdens ekosistēmas uz jūras
ekosistēmu. Turklāt ostas veido unikālu dabiskās un mākslīgās vides apvie
nojumu ar daudzām paslēptuvēm un virsmām, pie kurām labprāt piestipri
nās bentiskās sugas (34. attēls). Atšķirībā no Latvijas piekrastes atklātajiem
krastiem ostās organismi ir pasargāti no spēcīgas viļņu un vēja iedarbības.
Tādējādi ostās ir sastopami gan saldūdenim, gan jūrai raksturīgās sugas,
kurām piemīt zināma tolerance pret vides apstākļu mainīgumu. Ar kuģu
balasta ūdeņiem Latvijas ostās tiek attransportēti dažādi mikroskopisko

34. attēls. Uz testa
plākšņu virsmas augošas
makrofītaļģes Liepājas
ostā. Foto: Solvita Strāķe
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augu – fitoplanktona – un mikroskopisko dzīvnieku – zooplanktona, bentis
ko organismu vai zivju sugu pieaugušie īpatņi vai to dažādās attīstības sta
dijas. Ir apzināts, ka tirdzniecības kuģu balasta tilpnēs apkārt pasaulei var
ceļot vairāki tūkstoši sugu. Modernie kuģi ir ātri, un ostu galamērķi no viena
kontinenta līdz otram bieži vien sasniedz 1–2 nedēļu laikā. Tik ilgi sugas ba
lasta tvertnēs parasti spēj izturēt. Nokļūstot savai dabiskajai videi līdzīgos
apstākļos, tās sāk strauji vairoties. Ostu vides un svešzemju sugu pētījumi
Baltijas jūrā rāda, ka vairāk nekā pusei šeit sastopamo svešzemju sugu da
biskais dzīves areāls ir Ziemeļamerikas piekrastes ūdeņi vai Ponto–Kaspijas
reģions (Melnā jūra, Arāla jūra, Azovas jūra).
Apsekojumu rezultāti liecina, ka Latvijas ostās sastopamie organismi
ir ļoti daudzveidīgi. Piemēram, Rīgas un Liepājas ostās ir konstatēti 365 fi
toplanktona taksoni, Ventspils ostā – 285 taksoni. Fitoplank tona sugu sa
stāvā lielu īpatsvaru veido saldūdens sugas. Tas saistīts ar ostu novietoju
mu. Šāds gradients novērojams visās ostās, bet īpaši izteikts tas ir Rīgas un
Ventspils ostās, kur tuvāk upju grīvām ir raksturīgas iesāļu ūdeņu sugas, bet
augšpus pa upi – saldūdenim raksturīgas. Ostās konstatēta arī svešā suga,
potenciāli toksisks dinoflagelāts – Prorocentrum cordatum, kas labvēlīgos vi
des apstākļos spēj savairoties masveidā, kaitējot citu ūdens organismu at
tīstībai un dzīvotspējai. Visaugstākās šīs sugas biomasas novērotas Liepājas
ostā rudens sākumā, sasniedzot 1050 mg m –3 un veidojot līdz pat 84% no
fitoplanktona kopējās biomasas. Mazāka sugu daudzveidība Latvijas ostās
konstatēta zooplanktonam. Vislielākais sugu skaits (37 taksoni) ir konsta
tēts Rīgas ostā. Daugavas grīvā vairāk ir sastopamas Rīgas līcim raksturīgās
sugas, dziļāk Daugavā novērojama saldūdeņiem raksturīgo sugu dominan
ce. Pēc konstatētā taksonu skaita nākamā daudzveidīgākā (34 taksoni) ir
Liepājas osta. Ventspils ostas akvatorijā konstatēti 28 zooplanktona taksoni.
Visvairāk svešzemju sugu – airkājvēzis Acartia tonsa, kladocera Cercopagis
pengoi, jūras zīle Amphibalanus sp. un Baltijas jūrā salīdzinoši nesen ieceļo
jusī kladocera Evadne anonyx – ir konstēts Liepājas ostā. Rīgas ostā ir kon
statētas tikai trīs, Ventspils ostā – divas no šīm sugām.
Latvijas ostās dzīvo organismu apaugumi uz ostu teritorijā esošajām
iegremdētajām konstrukcijām (kuģu piestātņu, enkurvietu, dambju un
molu pāļi vai izvirzīto metāla konstrukciju virsmas) līdzīgi kā citos pasaules
reģionos satur visvairāk svešzemju sugu. Rīgas ostā konstrukciju apaugu
mos konstatēts 21 sugas taksons, no kurām sešas ir svešzemju sugas. Tāds
pats svešzemju sugu skaits (6) sastopams arī Ventspils ostā. Liepājas ostā
apaugumos konstatēta vislielākā kopēja sugu daudzveidība – 30 makro
zoobentosa taksonomiskās vienības, no kurām septiņas sugas uzskatāmas
par svešām Latvijas ūdeņiem. Vairākas ostu apaugumos sastopamās su
gas, piemēram, Eiropas akmeņu garnele Palaemon elegans (35. attēls), kas
jau vairāk nekā desmit gadus veido dzīvotspējīgu populāciju Baltijas jūrā
un atsevišķos tās reģionos jau kļuvusi par dominējošo šīs ģints pārstāvi, ir
labi adaptējusies Latvijas ūdeņos. Eiropas akmeņu garneles dabiskais izpla
tības areāls ir Atlantijas okeāna piekraste, kā arī Vidusjūra un Melnā jūra
(González-Ortegón un Cuesta, 2006). Baltijas jūrā konstatēta ap 2000. gadu,
2003. gadā jau bijusi sastopama Somu līcī (Grabowski, 2006; Lavikainen un
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35. attēls. Eiropas akmeņu garnele. Foto: Igors Kuprijanovs

36. attēls. Gammarus tigrinus. Foto: Evita Strode

Laine, 2004). P. elegans ir kļuvusi par patstāvīgu un nozīmīgu Baltijas jūras
faunas elementu – daudzviet tā ir aizvietojusi vietējo P. adspersus un/vai
kļuvusi par dominējošo palaemonīdu ģints sugu (Grabowski, 2006). Latvi
jā suga pirmo reizi konstatēta 2009. gadā, tā sastopama visā Rīgas līča un
atklātās Baltijas jūras piekrastē, kur tā ir dominējošā palaemonīdu ģints
suga. Ir izteikta hipotēze (Köhn un Gosselck, 1989), ka P. elegans varētu būt
introducētas ar kuģu balasta ūdeņiem (garneles kāpurs ir planktonisks). Šo
hipotēzi ticamāku dara Reuschel u. c. (2010), kuri, pētot P. elegans, konstatē
juši, ka Baltijas jūras īpatņi ir ģenētiski līdzīgāki Melnās jūras un Vidusjūras
īpatņiem nekā Atlantijas okeāna īpatņiem. Tomēr joprojām ir viedoklis, ka
garnele varētu būt ienākusi arī dabiskās migrācijas ceļā no Atlantijas oke
āna (Grabowski, 2006). Planktoniskās kāpura stadijas varētu būt ienestas
Baltijas jūrā ar straumēm.
Ostu apaugumos ir konstatējamas vairākas Latvijas ūdeņiem nerak
sturīgas un maz zināmas svešzemju sānpeldes, piemēram, Obesogammarus
crassus, Pontogammarus robustoides, Gammarus tigrinus (36. attēls), Dikero
gammarus villosus, Chelicorophium curvispinum. Pagaidām vēl ir pāragri
spriest, vai šīs sugas Latvijas ūdeņos izveidos dzīvotspējīgas populācijas.
Interesantākie mobilās epifaunas jeb uz grunts dzīvojošie bezmugur
kaulnieki, kas spēj brīvi pārvietoties apkārtējā vidē un kurus iespējams sa
stapt Latvijas ostās, ir dubļu krabis (Rhithropanopeus harrisii) un krasta peld
krabis (Carcinus maenas). Dubļu krabju (37. attēls) dabiskais izplatības areāls
ir Ziemeļamerikas piekraste. Nozīmīgākie šīs sugas atradumi Baltijas jūrā ir
gar Lietuvas piekrasti 2000. gadā un Igaunijas piekrasti 2011. gadā. Latvi
jas teritorijā dubļu krabji pirmo reizi noķerti 2013. gadā Liepājas ostā. Bei
dzamajos gados dubļu krabju populācija no Rīgas līča Igaunijas piekrastes
turpina izplatīties gar Latvijas piekrasti Ainažu–Tūjas virzienā, pakāpeniski
veidojot nozīmīgu skaitu. Izmēros dubļu krabis ir neliels – aptuveni 2–3 cen
timetri. Sastopams galvenokārt seklos līcīšos vai upju grīvās. Krasta peld
krabja dabiskais izplatības areāls ir Rietumāfrikas piekraste līdz Mauritāni
jai un Atlantijas okeāna piekraste Eiropā. Tas ir plaši izplatījies visā pasaulē,
ieskaitot Ziemeļameriku, Austrāliju un Dienvidāziju. Izmēros tas ir nedaudz
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37. attēls. Dubļu krabis. Foto: Jonne Kota

38. attēls. Ķīnas cimdiņkrabis, kas noķerts Rīgas līča
piekrastes zvejnieku tīklos. Foto: Solvita Strāķe

lielāks par dubļu krabi, sasniedzot vidēji 3–5 centimetrus. Latvijas ūdeņos
atsevišķi krasta peldkrabja īpatņi atrasti Liepājas un Ventspils ostās 2013.
un 2015. gadā. Lai gan patlaban šādu atsevišķu īpatņu ietekme uz Latvijas
piekrastes vietējām bentiskajām sugām kopumā uzskatāma par nebūtisku,
pasaulē šī suga tiek uzskatīta par agresīvu, kas konkurē ar citām vietējām
sugām par barības resursiem.
Daudz senāks ienācējs Baltijas jūrā ir Ķīnas cimdiņkrabis (Eriocheir
sinensis) (38. attēls). Pirmo reizi pie Latvijas krastiem tas konstatēts jau ap
1920. gadu. Ķīnas cimdiņkrabja dabiskais izplatības areāls ir mērenie un
tropu reģiona ūdeņi starp Vladivostoku un Dienvidķīnu, ietverot Japānas
piekrasti, Taivānu un Koreju. Patlaban Ķīnas cimdiņkrabja īpatņi Latvijā tiek
atrasti gar visu Rīgas līča un atklātās Baltijas jūras piekrasti, kā arī Buļļupē,
Daugavas grīvā, Babītes ezerā, Ventā, Engures ezerā, Ķīšezerā un citās sald
ūdens ūdenstilpēs. Ķīnas cimdiņkrabis ir vislielākā Latvijā sastopamā sveš
zemju krabju suga, sasniedzot vidēji 7–12 centimetrus. Kopā ar svešzemju
sugām (piemēram, ar krabjiem ostās) var ienākt arī dažādi mikroorganismi,
tostarp kaitīgie un patogēnie mikroorganismi. Tie var izplatīties ostas akva
torijā vai ar balasta ūdeņiem tikt transportēti uz citām ostām. Biežāk gan
ostās konstatēts sanitārais piesārņojums, kas tiek izteikts kā zarnu ente
rokoku, zarnu nūjiņu (Escherichia coli) un kopējo koliformas baktēriju dau
dzums ūdenī. Īpaša uzmanība Latvijas ostās būtu jāpievērš holeras vibriona
(Vibrio cholerae) baktērijām, kas no ostu teritorijas varētu izplatīties tālāk
uz piekrastes teritoriju. Latvijas ostām raksturīgi, ka pie upēm, kuru grīvās
ierīkotas ostas, atrodas vasarās iemīļotas atpūtnieku vietas – pludmales.
Nonākot cilvēka organismā, šīs baktērijas var izrasīt smagu saindēšanos,
izsaucot caureju. Baltijas jūrā holeras vibriona baktēriju klātbūtne līdz šim
nav konstatēta, bet šāda iespējamība pastāv, klimatam kļūstot siltākam un
paaugstinoties ūdens temperatūrai. Sanitārā piesārņojuma analīžu rezultā
ti liecina: gan E. coli, gan zarnu enterokoku daudzums pārsniedz pieļaujamās
normas, un biežāk tas tiek novērots Rīgas ostā. Salīdzinot ar Ventspils un
Liepājas ostām, Rīgas ostai raksturīga intensīvāka pasažieru kuģu satiksme
un blīvāka burulaivu, jahtu un motorlaivu klātbūtne.
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Sauszemes vide

Mežu ekosistēma
Klimata pārmaiņu ietekmē Eiropā prognozē sugu izplatības un līdz ar
to veģetācijas zonu izmaiņas (Hickler et al., 2012), kam jau novērojamas un
arī turpmāk sagaidāmas gan ekoloģiskas, gan ekonomiskas sekas (Hane
winkel et al., 2012). Šīs izmaiņas lielā mērā skar mežu ekosistēmas un ar tām
saistīto mežsaimniecības nozari. Lai arī agrāk tika uzskatīts, ka Ziemeļeiro
pā sagaidāma pozitīva klimata pārmaiņu ietekme uz ekosistēmu produktivi
tāti, vēlākie pētījumi parādījuši, ka situācija jāvērtē kompleksi, ņemot vērā
izmaiņas mitruma un salnu režīmā (Lindner et al., 2010). Latvijas apstākļos
vienlaikus ar meža ekosistēmu produktivitātes palielināšanos sagaidāms arī
nelabvēlīgu vides faktoru ietekmes intensitātes pieaugums (Lindner et al.,
2010). Lai gūtu maksimālu ekonomisko izdevīgumu no klimata pārmaiņām,
ir jāņem vērā dabiskās sugu nomaiņas tendences (Burton, 2012), pielāgojot
tām mežsaimniecības praksi. Eksperimentālie stādījumi sniedz vērtīgu in
formāciju par introducēto sugu augšanu ārpus to dabiskās izplatības reģio
na skarbākos klimatiskajos apstākļos (Kreyling et al., 2014). Tomēr, ņemot
vērā kokaugu garo attīstības periodu, izmaiņām apsaimniekošanas stratē
ģijā jābūt pārdomātām un balstītām uz zināšanām, tādējādi nodrošinot sis
tēmas ilgtspējību.

Dižskābarža augšana un paaudzes ietekme uz
pieauguma jutību pret meteoroloģiskajiem faktoriem
Dižskābardis (Fagus sylvatica) ir viena no Centrāleiropas sugām, kurai
paredz augšanai atbilstošu apstākļu iestāšanos Latvijā ap 21. gadsimta bei
gām (Kramer et al., 2010). Tā kā dižskābarža dabiskais izplatīšanās ātrums
ir lēns (Saltre et al., 2013), mežsaimniecībai ir būtiska ietekme uz šīs sugas
turpmāko izplatību. Jau esošie eksperimentālie stādījumi liecina, ka Latvijas
rietumu daļā dižskābarža augšanas apstākļi ir bijuši pieņemami, norādot uz
pieaugošu sugas mežsaimniecisko potenciālu (Dreimanis, 1995). Tā kā diž
skābardis rada dzīvotnes daudzām citām sugām, tam ir liela ekoloģiskā no
zīme uz izplatības reģiona robežas (Adamcik et al., 2007).
Koku sugas mežsaimnieciskais potenciāls primāri ir atkarīgs no sagla
bāšanās (Burton, 2012). Tā kā dižskābardis Latvijā atrodas uz ziemeļaus
trumiem no pašreiz pieņemtā izplatības reģiona (Kramer et al., 2010), tad
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39. attēls. Dižskābarža paaugas dimensijas Kalsnavas meža pētīšanas stacijā jauktā skujkoku audzē 33 gadu vecumā
(Puriņa et al., 2016)

ziemas sals ir uzskatāms par vienu no svarīgākajiem faktoriem, kas ietek
mē saglabāšanos un nosaka sugas sekmīgu attīstību tikai Latvijas rietumu
daļā (Dreimanis, 1995). Tomēr arī eksperimentālie stādījumi Latvijas centrā
lajā daļā uzrāda optimistiskus rezultātus. Kalsnavas meža pētīšanas stacijā
jauktas skujkoku audzes paaugā iestādītajiem dižskābaržiem 33 gadu laikā
konstatēta tikai ~20% mirstība (Puriņa et al., 2016), kas ir zema, salīdzinot
arī ar vietējām mežsaimniecībā izmantotajām sugām. Izdzīvojušo koku di
mensijas bija salīdzinoši nelielas (39. attēls), kas skaidrojams ar to atrašanos
paaugā zem audzes vainaga klāja. Tomēr audzes atvērumos augušie koki
bija sasnieguši ievērojamas dimensijas, norādot uz augstu mežsaimniecisko
potenciālu.
Koku augstuma pieaugums ir viens no faktoriem, kas nosaka koku
sugu spēju savstarpēji konkurēt. Tas ietekmē kokaugu areāla izplatības ro
bežas, pieņemot, ka sēklu izplatīšanās ātrums nav limitējošs (Loehle, 1998).
Koku primārā augšana jeb augstuma pieaugums ir viens no galvenajiem
saimniecisko audžu produktivitātes rādītājiem (Burton, 2012), tādējādi tam
ir liela ekonomiskā nozīme. Dižskābarža augstuma pieaugums raksturots,
veicot stumbra analīzi 20 pieaugušiem valdaudzes pirmās un otrās paau
dzes kokiem Šķēdes meža pētīšanas stacijā. Pieaugums rekonstruēts, iz
mantojot dinamisko nelineāro regresiju, kas ņem vērā atšķirības augšanas
apstākļos, kā arī atšķirīgu audzes vecumu. Salīdzinātie regresijas vienādo
jumi vairumā gadījumu uzrādīja optimistiskus augšanas gaitas parametrus.
Pētījuma rezultāti liek domāt, ka otrās paaudzes koki līdzīgos augšanas ap
stākļos ievērojami pārsniedz pirmās paaudzes kokus (40. attēls). Salīdzinot
ar augšanas tabulām Zviedrijas dienvidu daļai (Carbonnier, 1971), pirmās
paaudzes koki uzrāda līdzīgu augstuma pieauguma veidošanos, bet otrās
paaudzes koki pārspēj šo tabulu references intervālu, norādot uz labākiem
augšanas apstākļiem Latvijā. Pārāks augstuma pieaugums liecina par aug
stu dižskābarža izplatīšanās potenciālu nākotnē. Tomēr primārās augšanas
dinamika Latvijā un Zviedrijas dienvidu daļā (Carbonnier, 1971) bija atšķirīga.
Latvijā galvenokārt zemākajās virsaugstuma klasēs augšanas temps bija ze
māks pirmajos ~60 gados, bet ilgtermiņā pārspēja dižskābarža pieaugumu
Zviedrijas dienvidu daļā.
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Introducētajam stādmateriālam, nonākot jaunos apstākļos, ir strau
ji jāpielāgojas izmainītajai situācijai (Kreyling et al., 2014). Dižskābardim
Latvijā viens no galvenajiem šādiem faktoriem ir skarbāki meteoroloģiskie
apstākļi. Šādas pielāgošanās efektivitāti ir iespējams raksturot, piemēram,
analizējot koksnes pieaugumu, kas ir kumulatīvs “koka labsajūtas” atspogu
ļojums (Fritts, 2001). Informācija par pieauguma reakciju uz meteoroloģis
kajiem faktoriem ir svarīga, prognozējot arī iespējamās augšanas izmaiņas
(Speer, 2010; Jansons et al., 2016). Retrospektīva gadskārtu platuma jeb se
kundārās augšanas analīze sniedz detalizētu informāciju par pieauguma re
akciju uz vides faktoriem un tās izmaiņām laikā (Speer, 2010). Šķēdes meža
pētīšanas stacijā augošo dižskābaržu reakcija uz meteoroloģiskajiem fakto
riem uzrādīja veiksmīgu pielāgošanos jaunajiem klimatiskajiem apstākļiem
(Jansons et al., 2016). Jutība pret ziemas temperatūru bija novērojama tikai
pirmās paaudzes nomāktajiem kokiem, turpretī vidējie un dominējošie koki
uzrādīja jutību pret ūdens deficītu augšanas sezonas laikā (41. attēls). Līdzī
gi arī otrās paaudzes koki bija jutīgi pret mitruma režīmu vasarā, norādot
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uz ūdens deficīta ietekmi. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, secināms, ka
jau patlaban apstākļi ir piemēroti dižskābarža plašākai izmantošanai. Papil
du sugu izmantošana mežsaimniecībā sekmētu risku diversifikāciju mainīga
klimata apstākļos.

Parastā ozola audžu ģeogrāfiskās izplatības
likumsakarības Latvijā
Parastā ozola (Quercus robur) meži Latvijā ir tuvu savas ģeogrāfiskās
izplatības areāla ziemeļu robežai, kura atrodas Somijas dienvidos un Zvied
rijas vidienē. Pētījumi Latvijā ir parādījuši, ka parastā ozola izplatībā notei
cošais ir rietumu–austrumu gradients, kas nozīme, ka austrumu virzienā vi
des apstākļu piemērotība ozolu audžu augšanai samazinās (Krampis, 2011).
Analizējot Latvijā parastā ozola gadskārtējo pieaugumu, zinātnieki ir seci
nājuši, ka koku gredzena platumu ietekmē dažādi meteoroloģiskie faktori,
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41. attēls. Korelācijas
starp otrās (A un B) un
pirmās (C) paaudzes
dažādu dominances
klašu dižskābaržu
gadskārtu platumu
variācijas hronoloģijām
un mēneša vidējo
temperatūru (T), nokrišņu
summu (P), kā arī
standartizēto nokrišņuevapotranspirācijas
indeksu (SPEI). Mēnešu
nosaukumi, kas rakstīti
ar lielajiem burtiem,
norāda uz saistībām
ar iepriekšējā gada
apstākļiem. Zvaigznītes
parāda statistiski būtiskās
korelācijas pie α = 0,05

piemēram, gaisa temperatūra augšanas periodā martā, maijā un jūnijā, kā
arī gaisa temperatūra iepriekšējā gada jūlijā un augustā (Matisons, Brūme
lis, 2012). Globālo izmaiņu ietekmē klimatam pakāpeniski kļūstot siltākam,
ir sagaidāms, ka klimatiskie apstākļi (minimālā gaisa temperatūra, pēdējās
salnas u. c.) parastā ozola audžu izplatību ierobežos aizvien mazāk. Tradi
cionāli uzskata, ka parastā ozola augšanai labvēlīgi apstākļi ir bāziskas, mit
ras un relatīvi smaga granulometriskā sastāva augsnes, kas bagātīgas ar
minerālvielām (Neophytou et al., 2010). Turklāt labākais pieaugums konsta
tēts audzēs ar auglīgām, trūdvielām bagātīgām un karbonātus saturošām
augsnēm (Mauriņš un Zvirgzds, 2006). Lai gan Latvijā parastā ozola audzes
sastopamas galvenokārt barības vielām bagātīgos eitrofos meža augšanas
apstākļu tipos (Laiviņš, Mangale, 2004), pētījumi gan Eiropā, gan Latvijā pē
dējos gados ir atklājuši, ka parastais ozols tomēr ir ekoloģiski ļoti plastiska
suga un var veidot audzes granulometriskā sastāva, karbonātu klātbūtnes
un organiskā slāņa humifikācijas pakāpes ziņā ļoti dažādās augsnēs (Ikau
niece u. c., 2012; Ikauniece et al., 2013). Ozoli Latvijā aug arī nabadzīgās aug
snēs (Krauklis, Zariņa, 2002).
Meža tipu un koku sugu ģeogrāfisko likumsakarību analīzē piemērota
ir Kamila Ramana izstrādātā (Ramans, 1994) ainavrajonēšanas shēma, kas
balstīta galvenokārt uz zemes virsmas formu un to veidojošo nogulumu at
šķirībām, kas savukārt ietekmē mitrumu sadalījumu, mežu, purvu un lauk
saimniecībā izmantojamo zemju attiecības (Laiviņš, 1997). Pēc šiem kritēri
jiem K. Ramans Latvijas teritorijā nodala 16 ainavzemes un 88 ainavapvidus
(42. attēls).
Parastā ozola mežaudžu izplatības izpēti Latvijas ainavzemju līmenī
ir veicis Māris Laiviņš (1997). Viņš secinājis, ka visvairāk parastā ozola mež
audžu ir Rietumzemgales ainavzemē. Analizējot parastā ozola audžu izplatī
bu Latvijā, kurās ozoli aizņem vairāk nekā 70% no kokaudzes krājas, secināts,
ka šādas audzes visvairāk ir izplatītas Rietumkursas ainavzemes Rietumkur
sas āru nolaidas un Ēdoles pauguraines ainavapvidos, Augšzemes ainav
zemes un pauguraines ainavapvidū, kā arī Aiviekstes zemes ainavzemes
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Gaujaszeme Austrumvidzeme
Piejūra
Vidzemes augstiene

Ventaszeme

Dienvidvidzeme

Austrumkursa
Rietumkursa

Aiviekstes zeme

Austrumlatgale

Austrumzemgale Daugavzeme
Rietumzemgale
Augšzeme

42. attēls. Latvijas
ainavzemes un
ainavapvidi (pēc
K. Ramana, 1994)
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43. attēls. Parastā ozola
mežaudžu kopplatība (līdz
70% no krājas – augšējais
attēls; virs 70% no krājas –
apakšējais attēls) Latvijas
ainavapvidos (pēc Meža
Valsts reģistra 2014. gada
datiem)

44. attēls. Parastā ozola
mežaudžu izplatība
saistībā ar bijušo muižu
apkārtnes teritorijām
(līdz 3 km rādiusā)
(pēc V. Potapovas (1977))

Ozola tīraudzes
Bijušo muižu apkārtne (3 km)
Ainavapvidi
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Lubāna līdzenuma purvaines ainavapvidū (43. attēls). Šādas audzes gandrīz
nemaz nav sastopamas Austrumvidzemes un Austrumlatgales ainavzemēs.
Audzes, kur parastā ozola krāja ir mazāka par 70% no kokaudzes krājas, vis
vairāk sastopamas Rietumkursas ainavzemes Rietumkursas āru nolaidas un
Ēdoles pauguraines ainavapvidos, Austrumkursas ainavzemes Talsu–Tuku
ma pauguraines ainavapvidū un Dienvidvidzemes ainavzemes Vidzemes no
laidas ārienes ainavapvidū.
Dažādu iemeslu dēļ parastā ozola meži mūsdienu Latvijā sastopami
ļoti nelielā platībā – tie veido tikai 0,1% no mežu kopējās platības, kaut gan
parastais ozols ir bieži sastopams jauktajos mežos. Viens no galvenajiem
iemesliem ir vēsturiskā apsaimniekošana – jau kopš 8. gadsimta parastā
ozola audzes Kurzemē tika izcirstas kuģubūves vajadzībām, kas Kurzemes
un Zemgales hercogistes laikā 17. un 18. gadsimtā bija īpaši attīstīta. Gan
Indriķa, gan Atskaņu hronika stāsta par bieziem mežiem Zemgalē, kas mūs
dienās izceļas kā izteikta lauksaimnieciskā ainava (Zunde, 1999). Līdumu

45. attēls. Parastā ozola
mežaudžu plankumu
(nogabalu) vidējā platība
(augšējais attēls) un
vidējā (mediānā) telpiskā
izolācija (apakšējais attēls)
Latvijas ainavapvidos
(pēc Meža valsts reģistra
2014. gada datiem)
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zemkopības gaitā plašas platības – pārsvarā uz salīdzinoši auglīgām aug
snēm – tika dedzinātas un nolīstas, lai ierīkotu tīrumus. Šādi Latvijā izvei
dojās situācija, ka vairākums Latvijas mežu aug uz relatīvi mazauglīgām
augsnēm (salīdzinot ar lauksaimniecības zemēm) un koku sugu sastāvā
platlapju meži, kas ir raksturīgi auglīgākām augsnēm, ir izteikti mazāk pār
stāvēti (Liepiņš, 2013).
Analizējot ozola mežaudžu ģeogrāfisko izvietojumu saistībā ar biju
šo muižu centriem, 74% no ozola mežaudzēm, kur kokaudzes krāju vairāk
nekā 70% veido parastais ozols, atrodas līdz 3 km attālumā no kāda mui
žas centra (44. attēls). Tas netieši parāda, ka, no vienas puses, parastā ozo
la mežaudžu izcelsme vēsturiski varētu būt saistīta ar muižām, kas Latvijā
ļoti bieži ir noteikušas meža zemju izvietojumu un arī sastāvu (Zunde, 1999),
no otras puses, muižu izvietojums (Potapova, 1977) līdzīgi kā parastā ozola
mežaudžu izvietojums ir cieši saistīts ar auglīgām augsnēm.
Parastā ozola mežaudžu plankumu (nogabalu) lielumu un savstarpē
jo novietojumu var raksturot skaitliski. Parastā ozola meži veido pārsva
rā nelielus plankumus – līdz 1,5 ha (45. attēls). Lielākie plankumi kopumā
raksturīgi Ventaszemes ainavzemes Usmas ezeraines ar Stendes mežaini
ainavapvidum, Piejūras ainavzemes Tīreļa apvidus un Irbes mežaines ai
navapvidiem un Dienvidvidzemes ainavzemes Vidzemes nolaidas ārienes
ainavapvidum. Augstākā savienotības pakāpe (t. i., zemākā telpiskā izolāci
ja) parastā ozola mežaudžu plankumiem ir raksturīga Piejūras ainavzemes
Irbes mežaines un Rīgas ūdeņu un silaines ainavapvidiem. Rietumzemgales
ainavzemes Rietumzemgales āru viļņaines un Rietumzemgales āru līdzenu
ma ainavapvidos ozola mežaudžu plankumu savienotība ir zemākā Latvijā
(vidējais attālums ir 71–76 km).
Parastā ozola mežaudžu izplatībā svarīga nozīme ir augsnēm. Kā jau
iepriekš minēts, parastā ozola audzes sastopamas uz ļoti dažādiem aug
snes cilmiežiem (Kasparinskis, Nikodemus, 2012): glacigēnajiem jeb morē
nas (46.C attēls), glaciolimniskajiem (46.A attēls) un glaciofluviālajiem nogu
lumiem (46.B attēls). Plaši tās ir sastopamas saposmota reljefa apstākļos uz
glacigēniem jeb morēnas nogulumiem (46.C attēls), kuri Latvijā ir dominējo
šie pēcleduslaikmeta ģeoloģiskie nogulumi. Tos veido mālsmilts, smilšmāls,
putekļains māls piejaukumā ar oļiem un dažādu izmēru iežiem. Lesivēšanās
procesa ietekmē ilgstošā laika periodā augsnes virskārtā veidojas relatīvi
vieglāka augsnes granulometriskā sastāva (smilts, mālsmilts) augsnes slāņi.
Izplatītākās augsnes uz šiem cilmiežiem ir velēnu podzolaugsnes, velēnpo
dzolētās virsēji glejotās augsnes, pseidoglejotās augsnes, grunts glejoša
nās dēļ sastopamas arī velēnpodzolētās glejotās augsnes un velēnglejotās
augsnes. Reljefa ieplakās organisko vielu uzkrāšanās sekmējusi trūdaini
kūdraino glejaugšņu, kā arī zemo purvu gleja trūdaini kūdraino augšņu vei
došanos. Atsevišķos gadījumos parastā ozola audzes sastopamas uz velēnu
karbonātaugsnēm.
Līdzenumu teritorijās uz glaciolimniskajiem nogulumiem (46.A attēls),
kur kādreizējos seklūdens zonas apstākļos uzkrājušās smiltis, ir sastopa
mas relatīvi nabadzīgākas augsnes – velēnu podzolaugsnes, arī tipiskais
podzols. Palielinātos mitruma apstākļos uz smilšaina augsnes cilmieža ir
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A

B

C

Organisko vielu
uzkrāšanās un
sadalīšanās

Gruntsūdens
(paaugstināti
mitruma apstākļi)

Glaciolimniskie nogulumi,
velēnpodzolētā glejotā augsne
uz smilts cilmieža

Glaciofluviālie nogulumi,
velēnpodzolētā glejotā augsne
uz smilts cilmieža

Glacigēnie nogulumi,
virsēji velēnglejotā augsne
uz smilšmāla cilmieža

46. attēls. Tipiskāko augšņu un ģeoloģisko nogulumu dažādība parastā ozola audzēs Latvijā. Foto: Raimonds Kasparinskis

traucēta organisko vielu sadalīšanās, tāpēc norisinās organisko vielu uz
krāšanās un augsnes organisko vielu akumulācijas horizonts ir relatīvi
biezāks (46.A attēls). Šādos apstākļos veidojas velēnpodzolētās, virsēji
velēnglejotās augsnes un velēnpodzolētās glejotās augsnes. Uz augsnes
cilmiežiem, kas veidojušies kādreizējos dziļūdens zonas apstākļos, māla un
putekļu daļiņu akumulācija sekmējusi relatīvi auglīgāku augšņu rašanos.
Šādās augsnēs apakškārtā bieži konstatēti arī brīvie kalcija karbonāti. Pa
augstinātos mitruma apstākļos sastopamas velēnglejotās augsnes, velēnu
glejaugsnes un pseidoglejotās augsnes. Organisko vielu akumulācijas dēļ
veidojušās trūdainās glejaugsnes un trūdainās glejotās augsnes. Parastā
ozola audzes mazāk ir atrodamas uz glaciofluviālo nogulumu smilšainiem
augsnes cilmiežiem (46.B attēls). Izplatītākās augsnes šādos apstākļos ir
velēnu podzolaugsnes, retos gadījumos sastopami ortšteina podzoli un
pseidoglejotās augsnes.
Pētītajos parastā ozola audžu parauglaukumos brīvie karbonāti aug
snē atradās ļoti dažādos dziļumos, turklāt tie tika konstatēti tikai 57% gadī
jumu. Tas liecina, ka brīvo karbonātu klātbūtne nav noteicošais faktors pa
rastā ozola mežu augsnēs.
Pēdējās desmitgadēs Latvijā, kas atrodas pārejas zonā jeb ekotonā
starp nemorālo un boreālo zonu – boreonemorālajā starpzonā (Ozenda,
1994), arvien biežāk novērojams, ka mežu paaugā samazinās skujkoku, se
višķi, priedes (boreālo mežu elements), bet pieaug sekundāro lapu koku
(un, zīmīgi, arī platlapju sugu) – parastā ozola, oša, kļavas, gobas (nemorālo
mežu elementi) – īpatsvars. Jau 1995. gadā tika konstatēts, ka Latvijas prie
žu mežos veidojas tiem neraksturīgs krūmu stāvs un daudz jauno egļu un
lapu koku. Turklāt šāds krūmu un paaugas stāvs bija sastopams 31% priežu
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mežu (parastais ozols paaugā – 2%) (Laiviņš, 1998). Novērotā tendence ir
īpaši intensīva pilsētās un piepilsētās. Pētījumi liecina, ka Pierīgā un citos
Latvijas reģionos parastā ozola paauga skujkoku (priedes, egles) mežos at
tīstās uz dažāda granulometriskā un ķīmiskā sastāva augsnēm, un augsnes
auglība Latvijā nav ierobežojošais faktors parastā ozola paaugas attīstībai
skujkoku mežos. Vienlaikus pētījums apstiprina to, ka parastā ozola paauga
vislabāk atjaunojas auglīgākās augsnēs, kur ekosistēmas zemsega ir pietie
kami izgaismota.
Parastā ozola audžu platības palielināšana, lai uzlabotu to savienotību
(un līdz ar to nodrošinātu sugu savstarpējo migrāciju) optimāla ir ainavap
vidos, kur patlaban ir augsta parastā ozola audžu sastopamība, bet audzes
ir nelielas un starp tām ir liela fragmentācija. Lai ātrāk sasniegtu vēlamo re
zultātu, jaunus to stādījumus ieteicams veikt augsnēs, kur virskārtā ir sasto
pami smilšmāla un māla granulometriskā sastāva augsnes slāņi.

Atmirušās koksnes apjoms un kvalitāte Latvijas mežos:
mežsaimniecības prakses ietekmes novērtējums

Foto: Jānis Donis

Dzīvo organismu formu daudzveidību dažādās vidēs, tostarp sausze
mes, jūras un citās ūdens ekosistēmās, sauc par bioloģisko daudzveidību.
Tā aptver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām
(BD konvencija). Taču sugu daudzveidību tiešā veidā novērtēt ir teju neie
spējami. Īpaši tas attiecināms uz bezmugurkaulniekiem, kuru precīzs sugu
skaits nav zināms pat salīdzinoši tik labi izpētītā valstī, kāda ir Latvija. Viens
veids, kā novērtēt mežu bioloģisko daudzveidību, ir izpētīt atmirušos kokus
un tajos mītošās sugas. Tās nereti dēvē par saproksīlām sugām – dzīviem
organismiem, kuri vismaz kādā dzīves cikla posmā ir atkarīgi no atmirušas
koksnes.
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Atmirušus kokus kā dzīvotni, substrātu vismaz daļā no dzīves cikla iz
manto apmēram 7500 no Ziemeļvalstīs sastopamajām sugām (saproksilās
sugas), galvenokārt bezmugurkaulnieki un sēnes (Stokland et al., 2012). At
mirušās koksnes daudzums nosacīti dabiskās ekosistēmās Eiropas boreāla
jos mežos ir no 60 līdz 80 m3ha–1, Eiropas mērenās zonas mežos – no 130
līdz 250 m3ha–1 (Hahn, Christensen, 2004). Minimālais atmirušās koksnes
daudzuma slieksnis daudzu saproksīlo sugu sastopamībai ir 20–30 m3ha–1
(10–80) boreālajos skujkoku mežos un 30–50 m3ha–1 (10–150) platlapju me
žos (Müller & Bütler, 2010).
Līdz 1997. gadam atmirusī koksne saimnieciskajos mežos bija “nesaim
nieciskas darbības rādītājs”. Kopš 1997. gada normatīvie akti paredz, ka,
cērtot kokus, mežaudzē jāsaglabā dabas daudzveidībai nozīmīgi elementi
un struktūras, tostarp atmirusī koksne. Īpaši tas atteicināms uz lielu dimen
siju elementiem, ja tie netraucē meža atjaunošanu un neapdraud darba
drošību.
Latvijā kopš 2004. gada tiek veikta meža statistiskā inventarizācija (MSI)
jeb meža resursu monitorings. Tā realizācijai visā Latvijas teritorijā regulā
rā 4×4 km tīklā iekārtoti vairāk nekā 16 tūkstoši parauglaukumu. Katru gadu
1/5 daļa no tiem tiek uzmērīti, un tos pārmēra ik pēc pieciem gadiem. Visos
laukumos tiek noteikta zemes (lietošanas veidu) kategorija. Meža zemēs tiek
noteikta mežaudzes kompozīcija un struktūra: kokiem – suga (ģints), dimen
sijas, skaits, vecums; pamežam/paaugai (koki un krūmi) – suga (ģints), skaits,
dimensijas; kā arī atmirušie koki (stumbri, to daļas) jeb sausokņi; stumbeņi
un kritalas.
Pieņemot, ka eitrofie meži ir atbilstoši mērenās zonas mežiem, bet me
zotrofie un oligotrofie meži – boreālās zonas mežiem, saimnieciskajos me
žos, kas ir valsts īpašumā, neapsaimniekotajās audzēs eitrofos un mezotro
fos mežos atmirušās koksnes daudzums vidēji ir pietiekams lielākajai daļai
saprofilo sugu attiecīgi 30 un 39 m3ha–1 un 17 m3ha–1 un 21 m3ha–1 (47. at
tēls). Savukārt apsaimniekotos mežos tas ir mazāks nekā minimālais sliek
snis. Pārējo īpašnieku mežos atmirušās koksnes daudzums visos gadījumos
ir mazāks nekā minimālais slieksnis, izņemot mezotrofos mežus, kuros at
mirušās koksnes daudzums uzskatāms par pietiekamu. Aizsargātajos me
žos eitrofos un mezotrofos mežos atmirušās koksnes daudzums ir pietie
kams (50–70 m3ha–1), bet oligotrofos mežos nepietiekams – tikai 6–10 m3ha–1.
Saimnieciskajos mežos jaunaudzēs ir būtiski mazāk atmirušās koksnes
nekā vidēja vecuma un vecākās audzēs. Aizsargātos mežos nav būtiskas at
šķirības starp vecumu grupām. Visos gadījumos oligotrofos mežos atmiru
šās koksnes ir daudz mazāk nekā mezotrofos un eitrofos mežos.
Novērojama statistiski nebūtiska tendence, ka mežsaimnieciskās dar
bības (koku ciršanas) ietekmē atmirušās koksnes daudzums samazinās
(laikposmā no 2004.–2006. gada līdz 2014.–2016. gadam apsaimniekotajās
audzēs tas nav statistiski būtiski mainījies). Arī neapsaimniekotajos komer
ciālajos mežos, kurās cirte nav veikta, un aizsargātajos mežos vidējās atmi
rušās koksnes daudzuma vidējā vērtība, lai arī ir pieaugusi, nav statistiski
būtiski atšķirīga. Lielākā daļa no atmirušās koksnes ir guļoša, svaiga vai vi
dēji sadalījusies.
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47. attēls. Atmirušās
koksnes daudzums
kopā m3ha –1.
EU – eitrofie meži, ME –
mezotrofie meži,
OL – oligotrofie meži
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48. attēls. Rupjās
atmirušās koksnes
daudzums kopā m3ha –1.
EU – eitrofie meži,
ME – mezotrofie meži,
OL – oligotrofie meži

49. attēls. Atmirušās
koksnes daudzveidība
(Šenona daudzveidības
indekss).
EU – eitrofie meži,
ME – mezotrofie meži,
OL – oligotrofie meži

No kopējā atmirušās koksnes daudzuma lielākā daļa ir tā sauktā rupjā
atmirusī koksne (48. attēls).
Rupjā atmirusī koksne MSI parauglaukumos ir no 0 līdz 311 m3ha–1, vi
dēji 17,3±27,1.
Atbilstoši dispersijas analīzes datiem šādas koksnes daudzums ir bū
tiski atkarīgs no tā, vai mežs ir vai nav aizsargāts, ir vai nav apsaimniekots,
no meža auglības, vecuma, aizsardzības pakāpes, arī no īpašuma formas.
Analizējot atmirušās koksnes daudzveidību, izmantojot Šenona daudzvei
dības indeksu, konstatēts, ka apsaimniekotajos mežos atmirušās koksnes
daudzveidība ir samazinājusies (49. attēls), bet neapsaimniekotajos mežos
un aizsargātajos mežos tas ir palicis nemainīgs.
To, iespējams, ir ietekmējusi 2005. gada vētra, pēc kuras radās liels
daudzums svaigas “mirušās koksnes”, kura pēc tam ir vai nu izvākta, vai pār
gājusi kategorijā “vidēji sadalījusies”.

Sūnu un piepju daudzveidība uz atmirušas egļu koksnes
Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem Latvijā parastā egle aizņem
18% no meža kopplatības (Valsts meža dienests, 2016). Tā sastopama gal
venokārt tīraudzēs vai mistraudzēs, barības vielām bagātīgās augsnēs
(Zviedre, Mangalis, 2003). Dabiskos egļu mežos atmirusī koksne ir sasto
pama visās tās sadalīšanās pakāpēs un veidos. Tā ir sastopama kā kritalas,
stumbeņi un sausokņi. Kritalas ir dabiski trūdoši koka stumbri vai to daļas,
kas atrodas uz substrāta vai tuvu tam, sausokņi un stumbeņi ir stāvi koka
stumbri. Sausokņi ir nesen miruši koki, kuriem ir saglabājušies gan zari, gan
miza, bet stumbeņi tos jau ir zaudējuši un sākuši trupēt (Lārmanis, 2013).
Aptuveni ceturtā daļa sugu boreālajos mežos sastopamas atmirušajā koks
nē (Sittonen et al., 2000). Intensīvi apsaimniekotajos mežos atmirušās kok
snes nav vai tās ir maz, kas var ietekmēt sūnu un piepju sugu sastopamību
un izplatību. Latvijas mežos salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir salīdzi
noši vairāk liela diametra atmirušās koksnes (Madzule et al., 2012).
Tā kā mežos ir novērojama dažādu diametru atmirusī koksne un ir
iespējamība, ka ne tikai atmirušās koksnes sadalīšanās pakāpei un vecu
mam, bet arī diametram ir ietekme uz sūnu un piepju sugu sastopamību
un daudzveidību, tad Ķemeru nacionālajā parkā un Turkalnes apkārtnē
no 2012. līdz 2014. gadam tika apsekotas 199 atmirušas koksnes vienības –
49 lauztas kritalas, 69 izgāztas kritalas, 31 sausoknis un 50 stumbeņi
(50. attēls). Vairums (75%) apsekoto kritalu bija pirmajā un otrajā sadalīša
nās pakāpē, kas nozīmē, ka koki bija miruši nesen. 90% no šiem kokiem bija
iespējams sekmīgi veikt šķērsdatēšanu – noteikt to bojāejas gadu. Pārējiem
paraugiem, kuri bija vairāk sadalījušies (trešā līdz piektā sadalīšanās pakā
pe), tikai 40% gadījumu bija iespējams noteikt precīzu koka bojāejas laiku.
Vecākā konstatētā atmirusī koksnes vienība bija 48 gadus veca nolauz
ta kritala. Tomēr vairums pētīto koku bija jaunāki par desmit gadiem. Pētī
jumā atklāts, ka atmirušās koksnes vecums ietekmē koksnes sadalīšanās
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pakāpi, bet tā diametram un atmirušās koksnes veidam nav būtiskas ietek
mes uz sadalīšanās pakāpi. Latvijā atmirusī koksne piekto sadalīšanās pa
kāpi sasniedz 30–40 gadu laikā, ātrāk nekā ziemeļu un kalnu reģionos.
Uz atmirušajām eglēm tika konstatētas 53 sūnu un 17 piepju sugas. Vai
rāk sūnu bija sastopams uz lauztām kritalām, bet kritalu garums un vecums
neietekmēja sūnu sugu sastopamību. Pētot kritalas, secināts, ka uz nesen at
mirušiem kokiem sastopamas 4–6 reizes mazāk sūnu sugu nekā uz vecākām
kritalām. Vairums sūnu sugu sastopamas uz koksnes, kas bija otrajā vai tre
šajā sadalīšanās pakāpē. Uz šādas vidēji sadalījušās koksnes konstatēta arī
aizsargājama sūnu suga – pirkstainā rikardija Riccardia palmata. Uz atmirušās
koksnes sastopami gan epiksili – sugas, kas aug tikai uz koksnes, gan meža
zemsedzes sūnu sugas, piemēram, Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi
(51. attēls), spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens (51. attēls) un citas. Zemse
dzes sūnas uz atmirušās koksnes sastopamas vēlās tās sadalīšanās pakāpēs.
Piepju sugu daudzveidību nosaka atmirušās koksnes veids un tās sa
dalīšanās pakāpe. Uz sausokņiem konstatēts mazāk sugu nekā uz citiem

50. attēls. Dažādu koku sugu kritalas Ķemeru nacionālā parka parauglaukumā (pa kreisi) un pētījumu vieta Ķemeru
nacionālajā parkā (pa labi). Foto: Egita Zviedre

51. attēls. Uz koksnes sastopamā Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi, kas bieži sastopama meža zemsedzē (pa kreisi)
un spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens, kas aug uz sadalījušās koksnes, pamazām to pārsedzot (pa labi).
Foto: Egita Zviedre
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koksnes veidiem. Lielākā piepju sugu daudzveidība sastopama uz kritalām
pirmajā un otrajā sadalīšanās pakāpē. Citi pētītie faktori piepju sastopamī
bu būtiski nav ietekmējuši. Retāk sastopamās piepju sugas auga uz vairāk
sadalījušās koksnes, kas atbilda trešajai līdz piektajai sadalīšanās pakāpei.
Biežāk sastopamās piepju sugas – parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola,
egļu violetpiepe Trichaptum abietinum, rindu antrodija Antrodia serialis – bija
sastopamas uz koksnes ar dažādu sadalīšanās pakāpi.
Pētījums parāda: lai nodrošinātu dabas daudzveidību, atmirusī koksne
mežā nepieciešama dažādās sadalīšanās pakāpēs. Piepes, kas sastopamas
uz svaigi atmirušas koksnes, vēlāk nomaina epiksilās sūnas, bet, koksnei sa
trupot, uz tās aug meža zemsedzes sūnas. Tā vienas sugas nomaina citas,
un attīstības cikls dabā var sākties no jauna.

Saproksilo vaboļu daudzveidība uz atmirušas egļu koksnes
Saproksilās vaboles ir viena no daudzskaitlīgākajām atmirušo koksni
apdzīvojošajām dzīvo organismu grupām. Lai gan tās ir plaši pētītas Ziemeļ
eiropā un Viduseiropā, Latvijā sistemātisku ekoloģisku pētījumu par tām
nav. Ir pieejami tikai fragmentāri faunas novērojumi. Tā kā meža apsaimnie
košanā ir būtiski zināt, kāda tieši atmirusī koksne ir prioritāri nozīmīga bio
loģiskās daudzveidības saglabāšanā Latvijas apstākļos, nepieciešams veikt
pētījumus par atmirušās koksnes sadalīšanās sukcesiju (attīstību) un ar to
saistīto saproksilo vaboļu daudzveidību.
Lai noskaidrotu atmirušās koksnes dimensiju, vecuma un sadalīšanās
pakāpes ietekmi uz saproksilo vaboļu daudzveidību un to, vai kritalu novie
tojumam meža atvērumos vai zem koku vainaga klāja ir ietekme uz saprok
silajām vabolēm, 2016. gadā Latvijas centrālajā daļā tika veikts pētījums
Ķemeru nacionālajā parkā Valguma ezera apkārtnē un Gaujas nacionālajā
parkā Amatas upes apkārtnē. Abās pētītajās nacionālo parku teritorijās ilg
stošā laikposmā ir uzkrājies liels atmirušās koksnes daudzums.
Pētījumā iegūti dati par aptuveni 7200 saproksilajām vabolēm, kas
pārstāv 35 dzimtas. Pēc vaboļu skaita dominējošās dzimtas pētītajos egļu

52. attēls. Kailvabole Leiodidae – dominējošā, ķermeņa
izmēru ziņā sīku saproksilo vaboļu grupa uz atmirušas
egļu koksnes, kas pārsvarā ir vēlīnā sadalīšanās pakāpē.
Foto: Uģis Piterāns

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

57

53. attēls. Iesarkanais sprakšķis Ampedus erythrogonus –
dabiskiem egļu mežiem raksturīga, Latvijā samērā reti
sastopama saproksilo vaboļu suga. Foto: Uģis Piterāns

54. attēls. Joslainais sprakšķis Harminius undulatus –
dabiskiem egļu mežiem raksturīga, Latvijā samērā reti
sastopama saproksilo vaboļu suga. Foto: Uģis Piterāns

mežos ir kailvaboles Leiodidae (52. attēls), piepjgrauži Aspidiphoridae un miz
grauži Scolytidae. Visas šīs vaboles ir ķermeņa izmēru ziņā sīki un tāpēc grūti
pamanāmi kukaiņi. No lielākām vabolēm ar egļu atmirušo koksni ir saistītas
galvenokārt sprakšķu Elateridae, koksngraužu Cerambycidae, māņsprakšķu
Eucnemidae un ēnvaboļu Melandryidae sugas. Pētītajos egļu mežos ir kon
statētas vairākas dabiskiem meža biotopiem raksturīgas saproksilo vaboļu
sugas: iesarkanais sprakšķis Ampedus erythrogonus (53. attēls), dzelten
melnais sprakšķis Ampedus tristis, joslainais sprakšķis Harminius undulatus
(54. attēls), lielais asmalis Peltis grossa un mizas melnulis Corticeus unicolor,
kā arī samērā reti sastopamais skudrulītis Tillus elongatus.
Visvairāk saproksilo vaboļu dzimtu ir uz nesen atmirušām eglēm. Pēc
tam to skaits pakāpeniski samazinās. Raksturīgi vaboļu faunas pārstāvji uz
atmirušās egļu koksnes agrīnā sadalīšanās pakāpē ir mizgrauži, tad seko
koksngrauži, skudrulīši Cleridae, spīduļi, pelējumgrauži Cryptophagidae un
ēnvaboles Melandryidae. Vecākas, galvenokārt vēlīnā sadalīšanās pakāpē
esošas, egļu kritalas apdzīvo kailvaboles un māņsprakšķi Eucnemidae. Pē
tījumā nav izdevies konstatēt nevienu saproksilo vaboļu dzimtu, kas būtu
specifiski saistīta ar atmirušu egļu koksni vidējā sadalīšanās pakāpē. Šādu
kritalu virsmu vairs nesedz miza, tāpēc ir izzudis daudzām vabolēm būtis
kais subkortikālais mikrobiotops, bet koksne joprojām ir cieta un lielai daļai
vaboļu tāpēc varētu būt nepieejama. Vaboļu indivīdu skaits atmirušās kok
snes sadalīšanās sukcesijas laikā visaugstākais ir uz nesen atmirušiem ko
kiem, kā arī uz kritalām vēlīnā sadalīšanās pakāpē. Uz vidēji satrūdējušiem
kokiem vaboļu ir mazāk.
Lai gan zinātniskajā literatūrā bieži norādīts, ka sugu daudzveidība
saistīta ar lielāku dimensiju atmirušo koksni, mūsu pētījumos nav konstatē
ta saistība starp atmirušās koksnes diametru un saproksilo vaboļu dzimtu
vai indivīdu skaitu. Mēs nekonstatējām arī saproksilo vaboļu dzimtu skaita
atšķirības meža atvērumos un zem vainaga klāja, lai gan atvērumos bija ne
daudz lielāks vaboļu kopējais indivīdu skaits. Mūsu dati liecina, ka atvēru
mos ir lielāks koksngraužu un smailvēderu Mordellidae skaits. Uz atmirušās
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koksnes zem vainaga klāja ir vairāk lēcējvaboļu Throscidae. Pētītajās terito
rijās atvērumi bija nelieli un mežam kopumā bija raksturīga izteikti hetero
gēna, dabiskiem biotopiem atbilstoša struktūra, kur telpiski nelieli atvērumi
mijās ar noēnotām teritorijām. Iespējams, ka jaunākās audzēs ar vienkāršā
ku, vienvecuma audzes struktūru atvērumiem varētu būt lielāka ietekme uz
saproksilo vaboļu daudzveidību.
Kopumā pētījuma rezultāti uzskatāmi parāda: lai mežā saglabātu bio
loģisko daudzveidību, ir nepieciešama atmirusī koksne dažādās sadalīšanās
pakāpēs. Saproksilo vaboļu daudzveidībai īpaši nozīmīgi ir nesen atmiruši
koki.

Aizsargājamās augu sugas un
to biotopi
Dažādām ekosistēmām raksturīgs īpašs augu sugu sastāvs, kas ir vie
na no to funkcionalitāti raksturojošajām pazīmēm. Sugu sastāva unikalitāte
visvairāk izpaužas dzīvotnēs jeb biotopos ar šķietami ekstrēmu faktoru in
tensitāti, specifisku to kombināciju vai krasu heterogenitāti. Augu pielāgoša
nās specifiskiem apstākļiem notiek ar tādu fizioloģisko īpašību un piemēro
šanās spēju palīdzību, kas būtiski palielina indivīda augšanas un vairošanās
sekmes konkrētajā situācijā. Tāpēc šādu īpašību izpēte ir būtiska, lai izpras
tu augu sugu sastopamību.
Augu fizioloģisko adaptāciju pētījumiem ir gan fundamentāla, gan
praktiska nozīme. To fundamentālā nozīme saistīta galvenokārt ar ieguldī
jumu fizioloģisko adaptāciju teorijas izstrādāšanā, kas dod iespēju pamatot
un izskaidrot būtiskās likumsakarības augu spējai pielāgoties laikā un tel
pā mainīgiem vides apstākļiem. Pētījumu praktisko nozīmi pamato pirmām
kārtām iespēja iegūtos rezultātus izmantot biotopu un sugu aizsardzībā un
to stāvokļa prognozēšanā, taču tie var veidot pamatu arī dažādām praktis
kām izstrādnēm vides tehnoloģiju jomā. Izpratni par konkrētu augu sugu
fizioloģiskajām adaptācijas spējām var sniegt gan ekofizioloģiskie pētīju
mi dabiskajos biotopos lauka apstākļos, gan eksperimenti kontrolētos ap
stākļos. Pretstatā lauka pētījumiem, kas dod iespēju noskaidrot atsevišķas
fizioloģiskās adaptācijas likumsakarības un to korelācijas pakāpi ar vides
apstākļiem, kontrolētos apstākļos iespējams atklāt mijiedarbību raksturu,
konstatējot faktora-atbildes atkarību. Īpaši svarīga ir iespēja realizēt daudz
faktoru eksperimentus, ietverot svarīgos ārējās vides jeb abiotiskos fakto
rus un arī bioloģiskās mijiedarbības, arī starp dažādu augu sugu indivīdiem.
Funkcionālo pētījumu integritāti nodrošina abu pieeju līdzsvarots apvieno
jums, kad būtiskākās lauka apstākļos konstatētās likumsakarības tiek pār
baudītas kontrolētos apstākļos ar sekojošu iegūto rezultātu ģeneralizāciju
atbilstoši dabā esošajai situācijai.
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Reto un aizsargājamo piekrastes augu sugu fizioloģiskās
adaptācijas pētījumu praktiskā un fundamentālā
nozīme Latvijā un Ziemeļeiropā
Izmantojot integrētu eksperimentālo pieeju, konstatēts, ka Ziemeļei
ropā retās sugas zemeņāboliņa (Trifolium fragiferum) (55. attēls) veiksmīga
konkurence ar biežāk sastopamo sugu ložņu āboliņu (Trifolium repens) ie
spējama tikai augsnēs ar paaugstinātu sāļumu un uz atbilstošas slāpekli
fiksējošās rizobiju simbiozes fona. Iespējams, ka tieši šā iemesla dēļ zemeņ
āboliņš sastopams tikai jūras ūdens ietekmētos piekrastes biotopos. Citi
integrētu fizioloģisko adaptāciju pētījumu piemēri ietver smiltāja neļķes
(Dianthus arenarius subsp. arenarius) reakciju uz nobradāšanu uz dažādas
intensitātes smilšu apbēršanas fona un sāls ietekmi uz jūrmalas pērkona
moliņa (Anthyllus maritima) reakciju uz apbēršanu ar smiltīm saistībā ar slā
pekli fiksējošo rizobiju simbiozi.
Plaši izplatīts ir viedoklis, ka atšķirīgu augu sugu spēju veiksmīgi augt
un vairoties noteikta vides faktoru kopuma apstākļos reglamentē tieši vie
nāda veida adaptīvu pazīmju esamība. Tā, piemēram, augtenēs ar izteiktu
ūdens trūkumu augiem būs nepieciešamas ūdens transpirāciju samazi
nošas jeb kseromorfas vai – pretēji – sukulentas jeb ūdeni uzkrājošas īpa
šības. Tomēr ekofizioloģijas pētījumi Baltijas jūras piekrastes biotopos ir
parādījuši, ka pat radniecīgas sugas var izmantot arī atšķirīgas fizioloģiskās
adaptācijas stratēģijas, lai veiksmīgi pielāgotos viena un tā paša vides fakto
ra ietekmei. ES aizsargājamais biotops 1210 “Viengadīgu augu sabiedrības
uz sanesumu joslām” var izcelties ar īpašu sugu daudzveidību, kā tas novē
rots arī 2017. gada vasarā Jūrmalas pilsētas pludmalē pie Lielupes ietekas
(56. attēls). Šādā augtenē vienkopus sastopamas gan tipiskas halofītiskās
sugas – dažādas balodenes (Atriplex) un sarkanā balanda (Chenopodium rubrum), gan dažādas glikofītiskās sugas – baltā balanda (Chenopodium album)

55. attēls. Retā piekrastes
suga zemeņāboliņš
(Trifolium fragiferum).
Foto: Ģederts Ieviņš

60

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

un arī daudzgadīgās graudzāles (57.A attēls). Jūras ūdens tiešā ietekme izrai
sa paaugstinātu augsnes sāļumu un NaCl uzkrāšanos, kas var sasniegt īpaši
augstu koncentrāciju, substrātam daļēji izžūstot. Abu balandu sugu blakus
augošos īpatņus var uzskatīt par optimāli pielāgotiem konkrētajiem apstāk
ļiem, jo tiem var novērot veiksmīgas ģeneratīvās reprodukcijas pazīmes.
Tomēr Na+ uzkrāšanās analīze baltās un sarkanās balandas dažādās daļās
liecina, ka šo sugu indivīdi izmanto fizioloģiski atšķirīgas stratēģijas, lai pielā
gotos paaugstinātajai NaCl koncentrācijai substrātā. Abu sugu augu saknēs
uzkrātā Na+ koncentrācija būtiski neatšķiras, un tā ir vienāda arī stumbra
lejasdaļā (57.B attēls). Visbūtiskākās atšķirības novērojamas stumbra augš
daļā, lapās un ziedos, kur baltajai balandai ir vairāk nekā 10 reižu samazinā
ta Na+ koncentrācija, salīdzinot ar sarkano balandu. Tātad baltajai balandai

56. attēls. Augu sugu
daudzveidība jūras
piekrastes sanesumu
joslu veģetācijā pie
Lielupes ietekas jūrā.
Foto: Ģederts Ieviņš

A

B

57. attēls. A. Baltā balanda
(Chenopodium album,
centrā) un sarkanā
balanda (Chenopodium
rubrum, apakšējā daļā)
sanesumu joslā;
B. Na+ (g kg–1 sausās
masas) diferencēta
uzkrāšanās abu augu
dažādās daļās.
Foto: Ģederts Ieviņš

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

61

raksturīga tipiska Na+ izslēgšanas stratēģija, bet sarkanā balanda uzkrāj vis
lielāko daudzumu Na+ fotosintezējošajos orgānos, vienlaikus ar šūnu iekšē
jās vides efektīvu aizsardzību pret osmotisko šoku un endogēno oksidatīvo
stresu nodrošinot metabolisma efektivitāti.
No vienas puses, raksturīgo piekrastes sugu ekofizioloģijas salīdzino
šie pētījumi lauka apstākļos var palīdzēt labāk izprast augu pielāgojumu
funkcionālās atšķirības, kas uzsver nepieciešamību veikt analīzi plašākā,
Ziemeļeiropas kontekstā. No otras puses, Baltijas jūras piekrastes daudz
veidības un vienotības aspekts kļūst labāk saprotams, ņemot vērā vienādu
biotopu esamību dažādās Baltijas jūras piekrastes vietās ar dažādu kon
krēto biotopu īpatsvaru un būtiski atšķirīgām vides apstākļu kombinācijām.
Tā, piemēram, veģetācija Bornholmas salas piekrastē Baltijas jūras rietumu
daļā ir pakļauta paaugstināta sāļuma jūras ūdens ietekmei, salīdzinot ar
Ēlandes salas piekrasti jūras centrālajā daļā. Tomēr ūdens sāļums ir būtiski
mazāks Rīgas līča piekrastē, piemēram, Mērsragā vai Lielupē, kur sāļumu
tālāk samazina upes saldūdens ieplūde. Veicot salīdzinošas Na+ koncentrā
cijas analīzes, konstatēts, ka nav novērojamas būtiskas atšķirības sāļo mit
rāju auga jūrmalas pienzāles (Glaux maritima) lapās, kas ievākti Bornholmas
piekrastē (49 g kg–1), Ēlandes piekrastē (55 g kg–1) un Mērsraga piekrastē
(47 g kg–1). Tajā pašā laikā novērotas būtiskas atšķirības Na+ koncentrācijā
dažādām Atriplex sugām, turklāt augstākā koncentrācija (221 g kg–1) konsta
tēta tieši Mērsraga piekrastē. Tā kā sāļus uzņemoši halofīti ir potenciāli aug
sni piesārņojošo metālu uzkrājēji, šādiem pētījumiem ir arī liela praktiskā
nozīme modeļsugu izvēlē praktiskās fitoremediācijas vajadzībām.
Apskatot atsevišķas Baltijas jūras piekrastei raksturīgas augu sugas,
kuru izplatība un indivīdu skaits pēdējās desmitgadēs ir būtiski samazinā
jies, jāpiemin jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum) un jūrmalas sālsķērsa
(Crambe maritima). Šo sugu populāciju stāvokļa un iespējamās aizsardzības

A

B

58. attēls. Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum) atradnes Zviedrijā, Nybro Strand tuvumā Skones dienvidu daļā (A)
un Byrums dabas rezervāta teritorijā Ēlandes salas ziemeļos (B). Foto: Ģederts Ieviņš
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kontekstā īpaši būtisks ir Ziemeļeiropas aspekts, jo sugas ietekmējošos fak
torus un perspektīvas īpaši grūti atklāt maza skaita un lieluma atradņu ga
dījumā. Pēdējos gados apsekojot Baltijas jūras austrumu un centrālās daļas
piekrastes zilpodzes atradnes, konstatēts, ka stabilas populācijas fizioloģis
ki optimālā stāvoklī saglabājušās Ziemupē (Latvija), Kihnu un Sāremā salās
(Igaunija) un atsevišķās vietās Polijas piekrastē. Zviedrijas piekrastē Baltijas
jūras rietumu un centrālajā daļā atradņu daudzumam un indivīdu skaitam
ir tendence samazināties. Lielākā atradne Skones dienvidaustrumos ir ar
mijas šautuves teritorijā blakus Nybro Strand, kur iespējamais faktors ir ap
meklēšanas aizliegums lielākajā veģetācijas sezonas daļā (58.A attēls). Sa
līdzinājumā ar 2008. gadu pozitīvi vērtējams arī stāvoklis vairākās atradnēs
Ēlandes salas ziemeļrietumu daļā netālu no Byrums (58.B attēls). Savukārt
lielākā daļa atradņu Gotlandes salā ir kritiskā stāvoklī. Par veiksmīgāku var
uzskatīt atsevišķu populāciju uz Gotska Sandön saliņas 38 km uz ziemeļiem
no Gotlandes, kur izveidots nacionālais parks. Iepriekšējie jūrmalas zilpo
dzes bioloģijas pētījumi ir parādījuši, ka zilpodzes sēklu nobriešana un dīg
šana Ziemeļeiropā ir ļoti ierobežota vēsos un mitros rudeņos, bet augs ir
spējīgs ilgstoši (pat vairākas desmitgades) atjaunoties ar sakņu meristēmu
starpniecību. Arī molekulārie pētījumi parāda ģenētiskās daudzveidības
neesamību vienā atradnē un zemu tās līmeni ģeogrāfiski tuvu izvietotu at
radņu starpā.
Pretstatā Igaunijas kontinentālajai piekrastei un Sāremā salai Latvijā
nav stabilas jūrmalas sālsķērsas populācijas. Ņemot vērā auga sēklu izplatī
šanos pa jūru, iespējama atsevišķu indivīdu atrašana Rīgas līča ziemeļu daļā
vai Latvijas rietumu piekrastē, taču apstākļi, kas nosaka veiksmīgu sālsķēr
sas sēklu dīgšanu un stabilas reproducējošas atradnes izveidošanos, nav
skaidri. Būtu nepieciešami plašāki, visu Baltijas jūras piekrastes izplatības
reģionu ietveroši pētījumi par sālsķērsas bioloģijas dažādiem aspektiem, lai
varētu noskaidrot sugas saglabāšanas un populācijas atjaunošanas iespējas.

Dižā aslape un Lēzela lipare
Dižās aslapes (Cladium mariscus) Latvijas populācija atrodas uz areāla
ziemeļaustrumu izplatības robežas. Dižā aslape ir liels, daudzgadīgs grīš
ļu dzimtas lakstaugs, kurš, vairojoties ar sakneņiem, veido blīvas audzes
(59. attēls). Latvijā šis augs ir sastopams reti. Tā audzes atrodamas ezeru
krastos un to slīkšņās, kā arī pārejas un kaļķainos zāļu purvos, ļoti reti slap
jās pļavās un izstrādātos kūdras purvos (Priede, 2017).
Dižās aslapes pētījumi ir veikti topogrāfiskā ieplakā Engures ezera ap
kārtnē, kur biotops sukcesijas (attīstības) gaitā veidojies no cita ES aizsargā
jamā biotopa 7230 “Kaļķainie zāļu purvi”. Tajā saglabājušies rūsganās meln
ceres (Schoenus ferrugineus) ceri ar tur augošo Lēzela lipari (Liparis loeselii),
kas ir viena no apdraudētākajām orhideju ģints sugām un iekļauta Eiropas
Padomes Direktīvas 92/43/EEC “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un flo
ras aizsardzību” II pielikumā.
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59. attēls. Dižās aslapes audze
Engures ezera apkārtnē.
Foto: Daina Roze

Kaļķainajiem purviem ir raksturīgs sezonāli svārstīgs mitruma režīms.
Pētītajā biotopā tika konstatēts krasi mainīgs ūdens līmenis ne tikai viena
gada robežās un starp diviem gadiem (60. attēls), bet arī sešu gadu ūdens
līmeņa monitoringā (Roze et al., 2014).
Priekšstatu par dižās aslapes īpatņu reakciju uz mainīgu ūdens līmeni
biotopā sniedz hlorofila a fluorescences mērījumi – Fv /Fm parametrs, kurš
raksturo fotosistēmas II maksimālo kvantu efektivitāti un tādējādi liecina
par auga fotosintētisko efektivitāti. Pētījumā konstatēts, ka Fv /Fm parametra
izmaiņas galvenokārt ietekmē dižās aslapes fenoloģiskā fāze. Netika konsta
tēta tieša saistība starp Fv /Fm parametru un ūdens līmeņa izmaiņām biotopā.
Tomēr zemāks Fv /Fm parametrs 2015. gadā ļauj uzskatīt, ka dižā aslape ir ju
tīga pret ūdens līmeņa pazemināšanos biotopā zem 5 cm (60. un 61. attēls).
Pētītajā biotopā dižajai aslapei kopumā ir labvēlīgi augšanas apstākļi,
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60. attēls. Ūdens līmeņa izmaiņas biotopā
2015. gada un 2016. gada jūnijā–augustā
(Megre et al., 2017)
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61. attēls. Dižās aslapes fotosistēmas II maksimālās
kvantu efektivitātes (F v /Fm) izmaiņas 2015. gada un
2016. gada jūnijā–augustā (Megre et al., 2017)
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62. attēls. Lēzela lipare
rūsganās melnceres cerā
Engures ezera apkārtnē.
Foto: Daina Roze

15% (Roze et al., 2014), taču 2016. gadā projektīvais segums sasniedza jau
85% (Megre et al., 2017). Dižās aslapes radītais noēnojums ietekmēja Lēzela
lipari (62. attēls) kā izmēros nelielu sukcesijas agrīno stadiju sugu, kura pa
rasti aug biotopos ar skraju veģetāciju.
Noēnojums izskaidro Lēzela lipares īpatņu zemos Fv /Fm parametrus
abās veģetācijas sezonās. Augstāks Fv /Fm parametrs 2016. gadā izskaidro
jams ar dižās aslapes ģeneratīvo dzinumu skaita samazināšanos, ko izraisī
ja biotopa sausums un temperatūra zem 0 °C 2015. gada rudens mēnešos
(63. attēls) (Megre et al., 2017).
Pētījumā netika konstatēta saistība starp Fv/Fm parametra dinamiku
un ūdens līmeņa svārstībām biotopā vai nokrišņu summu, tomēr pēc stip
riem nokrišņiem (lietus) 2015. gada 5. nedēļā Fv/Fm parametrs būtiski paze
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64. attēls. Lēzela lipares fotosistēmas II maksimālās
kvantu efektivitātes (F v /Fm) izmaiņas 2015. gada un
2016. gada jūnijā–augustā
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65. atēls. Lēzela lipares saknes anatomiskā uzbūve
ar sēņu hifu pinumiem (baltās bultas). Ep – rizoderma,
Ex – eksoderma, Co – miza, En – endoderma, Ph – lūksne,
Xy – koksne, Pi – serde. Nogrieznis atbilst 50 µm
(Roze et al., 2014)

Jutīgumu radīja Lēzela lipares veģetatīvo orgānu (neīstā sīpola, lapas,
ziedkopas ass, saknes) anatomiskās uzbūves īpatnības. Pētījumā tika atklāts,
ka tajos trūkst mitru augteņu augiem raksturīgās aerenhīmas (65. attēls).
Lēzela lipares izdzīvošanu vidē ar mainīgu mitruma režīmu nodrošina
morfoloģiska un fizioloģiska adaptācija – seklā sakņu sistēma un konstatē
tās lapu hiponastijas. Biotopā Lēzela lipari no ilgstošas applūšanas pasar
gā augšana rūsganās melnceres ceros (62. attēls), kuru vidējais augstums
ir 13,9 cm, savukārt no sausuma – augšana cerā esošajās sūnās – starainajā
atskabardzē (Campylium stellatum), kuras uzkrāj nokrišņus (lietu, rasu, miglu).
Lēzela lipares mikrobiotopu saglabāšana ir svarīgākais priekšnotei
kums, lai turpmāk nodrošinātu sugas klātbūtni Eiropas Savienībā prioritā
ri aizsargājamā biotopā Latvijā 7210* “Dižās aslapes Cladium mariscus au
dzes ezeros un purvos”. Tas iespējams, samazinot dižās aslapes projektīvo
segumu ap rūsganās melnceres ceriem. Ieteicama arī koridoru veidošana.
Tie sekmēs jaunu Lēzela lipares metapopulāciju veidošanos. Tas ir svarīgi, jo
Lēzela lipare neveido sēklu banku (Kulikov, Philippov, 2009). Dižās aslapes
un Lēzela lipares gada cikla pētījumi atklāja, ka dižās aslapes pļaušanu ietei
cams veikt februārī–martā, jo Lēzela lipares Latvijas populācijas īpatņu sēk
las nogatavojas septembrī–oktobrī un sēklu izbiršana sākas nākamā gada
martā. Pļaušanas biežums atkarīgs no projektīvā seguma atjaunošanās
intensitātes. Veicot atbilstošus biotopa apsaimniekošanas pasākumus, var
saglabāt gan ES prioritāri aizsargājamu biotopu, gan aizsargājamās sugas
Lēzela lipari un rūsgano melnceri (Roze et al., 2015).

Dzeltenās dzegužkurpītes un Sibīrijas mēlziedes
demogrāfija un ekoloģija
Pēdējo desmit gadu laikā liela vērība tiek pievērsta problēmām, kas
saistītas ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Orhidejas, kā, pie
mēram, dzeltenā dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus) (66. attēls), ir viena
no apdraudētākajām augu grupām pasaulē, jo tās ir šauri specializējušās un
ir ļoti jutīgas pret izmaiņām biotopā.
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66. attēls. Dzeltenā dzegužkurpīte
Mežoles atradnē. Foto: Līga Strazdiņa

Dzeltenā dzegužkurpīte ir orhideju suga ar senu aizsardzības vēsturi.
Tā ir viena no populārākajām sugām, ko pēta saistībā ar dabas aizsardzību
un tās pamatjautājumiem. Kā viena no skaistākajām orhideju sugām tā ir
minēta jau kopš 16. gadsimta, un tās pirmais zinātniskais apraksts atrodams
K. Linneja 1753. gadā izdotajā grāmatā Species Plantarum (Kull, 1999). Latvi
jas florā šī suga pirmo reizi minēta 1778. gadā, vecākais zināmais herbārijs
ievākts Ķemeros 1845. gadā un atrodas Latvijas Universitātes Botānikas mu
zeja herbārijā (RIG I).
Sugas demogrāfiskās struktūras un ekoloģijas pētījumos pirmo reizi
aptverta visa Latvijas populācija – 28 atradnes. Latvijā šī orhideju suga sa
stopama galvenokārt mežos (dabisko mežu biotopu specifiskā suga), kur
augsnei ir plašs barības elementu satura spektrs un augsta kalcija koncen
trācija gan minerālaugsnēs, gan minerālaugsnēs ar dažādu organisko vie
lu saturu, gan organiskās augsnēs uz kaļķakmens un dolomīta pamatnes
(Kļaviņa, Osvalde, 2017). Lai gan Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, suga aug
augsnēs ar augstu kalcija saturu, sugas pētījumos konstatēta tikai neliela
pozitīva saistība starp kalcija saturu augsnē un orhidejas rametu skaitu un
vāji negatīva saistība ar ziedošo rametu. Latvijā dzeltenās dzegužkurpītes
atradnes savstarpēji atšķiras arī pēc populācijas lieluma, ko novērtēja pēc
orhideju rametu skaita, kā arī pēc ziedošo rametu un pogaļu veidošanās
īpatsvara. Demogrāfiskajiem parametriem novērojamas ikgadējās svārstī

67. attēls. Dzeltenās
dzegužkurpītes pogaļu
veidošanās ikgadējās
svārstības Silzemnieku
atradnē

Pogaļas % no kopējā ziedu skaita

bas, piemēram, pogaļu veidošanās dinamika ir ar 2–3 gadu ritmu (67. attēls).
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68. attēls. Dzeltenās dzegužkurpītes rametu (nosacīto
īpatņu) skaits atkarībā no mežaudzes vainaga atvēruma
(procentos)

69. attēls. Dzeltenās dzegužkurpītes juvenilo rametu
(nosacīto īpatņu) skaits atkarībā no zemsedzes
veģetācijas seguma (procentos)

Analizējot demogrāfisko parametru saistību ar ekoloģiskajiem fakto
riem (mežaudzes vainaga atvērums, zemsedzes vaskulāro augu segums (at
sevišķi arī graudzāļu segums), sūnu segums), ir konstatēts, ka sugas klātesa
mību mežaudzē būtiski ietekmē vainaga atvērums, veģetācijas un sūnu
segums. Latvijā orhideja visbiežāk ir atrodama mežaudzēs, kuru vainaga
atvērums ir amplitūdā no 20 līdz 40% (68. attēls).
Juvenilo rametu skaitu būtiski ietekmē zemsedzes veģetācijas segums –
lielāks orhidejas juvenilo rametu skaits ir vietās ar mazāku zemsedzes vas
kulāro augu segumu (69. attēls).
Mitrāji ir viena no visvairāk apdraudētākajām ekosistēmām Eiropā,
un Sibīrijas mēlziede Ligularia sibirica (70. attēls) tiek uzskatīta par vienu
no Eiropas mitrāju nozīmīgajām sugām (Council of European Communities,
1992), kas ir relikta, dabiski reta un izsenis aug mazās, izolētās populācijās.
Biotopu pārmaiņu dēļ sugas populācijas lielums dažās valstīs sāk būtiski

70. attēls. Sibīrijas mēlziede
Krustkalnu atradnē. Foto: Dace Kļaviņa
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samazināties (Hendrych, 2003). 1936. gadā Sibīrijas mēlziede ar likumu tika
atzīta par aizsargājamu sugu. Sugas pastāvēšanu apdraud gan dabiski fak
tori, piemēram, apgaismojuma maiņa, aizaugot atradnēm ar krūmiem un
kokiem, gan antropogēni faktori, piemēram, meliorācija (Kukk, 2003).
Latvijā Sibīrijas mēlziede sasniedz areāla Eiropas daļas rietumu, zie
meļrietumu robežu. Literatūrā atrodamas ziņas par četrām sugas atradnēm
(Фатаре, 1978). Patlaban Sibīrijas mēlziede ir sastopama tikai Krustkalnu
rezervātā (ap 1000 īpatņu) un dabas liegumā “Zušu-Staiņu sēravoti” (ap
500 īpatņu). Šajās abās teritorijās laikā no 2015. līdz 2017. gadam veiktie de
mogrāfiskie (kopējais īpatņu skaits, juvenilo īpatņu skaits, veģetatīvo īpat
ņu skaits, ziedošo īpatņu skaits, ziednešu garums, ķekaru garums, kurvīšu
skaits ķekarā) un ekoloģiskie (mežaudzes vainaga atvērums, zemsedzes vas
kulāro augu segums (atsevišķi arī graudzāļu segums), sūnu segums) pētīju
mi ļauj raksturot sugas dinamiku un to ietekmējošos faktorus.
Krustkalnu rezervātā konstatēts lielāks Sibīrijas mēlziedes blīvums un
vēlāka ziedēšana nekā dabas liegumā “Zušu-Staiņu sēravoti”. Veiktā pētīju
ma laikā (trijos gados) noteikts, ka ir samazinājies ziedošo augu skaits da
bas liegumā “Zušu-Staiņu sēravoti”, bet dažos Krustkalnu rezervāta uzskai
tes parauglaukumos tas pat palielinājies. Tomēr šajā atradnē konstatēts arī
vairāk neattīstītu auga ķekaru un kurvīšu. Ģeneratīvo augu kvalitāte būtiski
atšķīrās starp augtenēm un katras augtenes ietvaros.
Krustkalnu rezervātā liela daļa sēklu (71. attēls) bija neattīstītas (vidēji
65%), dabas liegumā “Zušu-Staiņu sēravoti” to bija mazāk (46%). Bojāto sēk
lu skaits Krustkalnu rezervātā bija daudz mazāks (6,8%) nekā dabas liegumā
“Zušu-Staiņu sēravoti” (33,3%), attīstītās sēklas – attiecīgi 28,2% un 20,9%.
Dati liecina, ka Krustkalnu rezervāta Sibīrijas mēlziedes populācijai ir labāks
kvantitatīvs un kvalitatīvs nodrošinājums un līdz ar to arī stabilitāte, salīdzi
nājumā ar dabas liegumu “Zušu-Staiņu sēravoti”. Būtiskas demogrāfisko
parametru atšķirības konstatētas starp abām sugas atradnēm, kā arī uz
skaitītajos rādītājos vienas populācijas robežās. Nozīmīgas atšķirības novē
rojamas arī pa gadiem (72. attēls). Sibīrijas mēlziedes īpatņu skaits, ķekara
garums, lapu kopskaits un kurvīšu skaits pa gadiem atšķīrās abās atradnēs.
Būtiski tajās atšķīrās arī ziedneša garums.
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71. attēls. Sibīrijas mēlziedes sēklu kvalitāte dabas lieguma “Zušu‑Staiņu
sēravoti” (Z) un Krustkalnu rezervāta (K) demogrāfiskās uzskaites
laukumos (10×10 m)
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72. attēls. Sibīrijas mēlziedes īpatņu
skaita atšķirības abās Latvijas atradnēs
trijos gados
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Ekoloģiskās nišas un biotopu
piemērotības modeļi – rīks dabas
aizsardzībā un vides plānošanā
Lai pieņemtu izsvērtus lēmumus dabas aizsardzībā un vides plānoša
nā, ir svarīgi izmantot pilnīgu informāciju par aizsargājamajām dabas vēr
tībām. Sugu aizsardzībā visnozīmīgākā informācija ir interesējošās sugas
izplatība, populācijas lielums un tās prasības pret dzīves vidi. Pieejamie
dati visbiežāk ir fragmentāri un tikai par vietām, kurās veikti lauka pētījumi,
bet dabas aizsardzība jāplāno visas valsts vai pat plašākā mērogā. Līdz ar
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) un matemātisko metožu attīstību
strauji attīstās arī sugu izplatības modelēšana, ļaujot iegūt tādu telpisko in
formāciju, kas līdz šim bijusi nepilnīga vai kuras nav bijis vispār.
Šo metožu pamatā ir koncepts par ekoloģisko nišu, kas saista vidi rak
sturojošos parametrus ar to piemērotību sugas izdzīvošanai ilgtermiņā.
Šādu parametru daudzums atkarībā no sugas var būt ļoti liels, un ne visos
gadījumos šīs sakarības, kas visbiežāk nav lineāras, pētniekiem ir zināmas.
Tādējādi sugu telpiskās izplatības modelēšanā vispirms tiek izveidots eko
loģiskās nišas modelis, kurā sugas ekoloģiskā niša tiek raksturota matemā
tiski, modeļa izveides gaitā pārbaudot daudzu potenciāli nozīmīgu faktoru
ietekmi. Kad modelis ir kalibrēts, to izmanto prognozēšanā. Prognozēšanas
gaitā modeli lieto vērtības aprēķināšanā katrā no analīzes fragmentiem jeb
šūnām, kurās sadalīta interesējošā teritorija. Atkarībā no modeļa veida ap
rēķinātā vērtība raksturo šūnas relatīvo piemērotību sugai, tās sastapšanas
varbūtību vai prognozēto populācijas lielumu.
Ir divi piemēri, kuros modelēta putnu sugu izplatība un skaits Latvi
jā, izmantojot fundamentāli atšķirīgus izejas datus un līdz ar to arī atšķirī
gu pieeju šo sugu izplatības modelēšanā. Vienā piemērā modelēta sugas
izplatība, kas Latvijā ir bieži sastopama, tomēr tā ir ļoti nozīmīga kā indi
kators Latvijas lauku vides kvalitātei. Lauku putnu indekss (LPI) ir viens no
ES strukturālajiem un ilgtspējīgas attīstības indikatoriem, un tas tiek lietots,
lai novērtētu lauku vides kvalitāti, tostarp dalībvalstu Lauku attīstības pro
grammu ietekmi. Indeksu veido sugas, kas specializējušās dzīvei lauksaim
niecības zemēs. Viena no šīm sugām ir lauku cīrulis.
Par lauku cīruli kvantitatīvi dati tiek iegūti ligzdojošo putnu uzskaitēs, kas
veiktas bioloģiskās daudzveidības monitoringā. Šādas uzskaites ik gadu veic
līdz četrām reizēm putnu ligzdošanas sezonā vairāk nekā 40 maršrutos, skai
tot putnus 3 attālumu joslās. Šāda paraugu ievākšanas struktūra ļauj novērtēt
arī to populācijas daļu, kas palikusi novērotājam nepamanīta lauka apstākļos,
un tas modelēšanā ļauj izmantot korektu lokālās populācijas lieluma infor
māciju. Tādējādi veidojamais modelis sastāv no divām daļām: modeļa kon
statēšanas iespējamības daļā tiek kvantificēti faktori, kuri ietekmē uzskaites
veikšanas procesu un līdz ar to arī novērojuma objektu pamanāmību, kamēr
modeļa ekoloģiskajā daļā sugas sastopamību un skaitu saista ar ietekmējo
šajiem vides faktoriem, visbiežāk – dažādu biotopu klātbūtni un konfigurāciju.
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Populācijas blīvums, pāri/ha
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73. attēls. Galvenie lauku cīruļa skaitu ietekmējošie faktori (visi mērījumi raksturo stāvokli analīzes šūnā)

Iegūtais ekoloģiskās nišas modelis liecina, ka nozīmīgākie sugas skaitu
pozitīvi ietekmējošie faktori ir labības un vagu kultūru platība, kā arī lau
ku sadrumstalotība (lauku skaits), negatīvi sugu skaitu ietekmē meža, eļļas
augu (galvenokārt rapša) un pākšaugu platība (73. attēls).
Piemērojot šo modeli prognozēšanā, ir aprēķināts populācijas lielums
katrai 40 ha šūnai visā valsts teritorijā (74. attēls). Visu šūnu vērtību summa
raksturo aplēsto lauku cīruļa populāciju valstī – 844 160 pāru (ar 95% kļūdas
intervālu no 610 740 līdz 1 223 892 pāriem). Iegūtā sugas blīvuma karte ir
tālāk izmantojama dažādiem dabas aizsardzības un vides stāvokļa novēr
tējuma mērķiem, kur par šo sugu nepieciešama telpiski izvērsta informāci
ja. Kopā ar citu LPI veidojošo sugu izplatības kartēm to iespējams izmantot,

74. attēls. Lauku cīruļa
prognozētā sastopamība
un blīvums (pāri/ha)
Latvijā 2015. gadā
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Otrā piemērā modelēta Latvijā samērā reti sastopamas īpaši aizsar
gājamas sugas – apodziņa – izplatība. Kvantitatīvu datu apjoms par šo sugu
nav pietiekams populācijas blīvuma modelēšanai, bet ir uzkrāts nozīmīgs
daudzums sugas klātbūtnes informācijas, kurā netiek iekļauti novērojumi
ārpus ligzdošanas sezonas, kā arī tie, kuru ticamība vai ģeogrāfiskā precizi
tāte raisa šaubas. Tālākai informācijas apstrādei un modelēšanai tika atlasīti
532 novērojumi. Vairums klasisko analīzes metožu balstās uz vides faktoru
salīdzinājumu starp vietām, kur suga ir un pavisam noteikti nav sastopama.
Tomēr ticami dati par to, ka apodziņš kādā vietā nav sastopams, ir tikai no
atsevišķiem pētījumu parauglaukumiem. Apstākļos, kad pieejami tikai su
gas klātbūtnes dati, modeļa veidošana bija jābalsta uz sugas sastapšanas
gadījumu sadalījumu pie dažādām vides apstākļus raksturojošo parametru
vērtībām, tās salīdzinot ar visām pieejamajām.
Analīzes veikšanai radīta datu kopa ar 615 gradientiem, kas rakstu
ro biotopu sastopamību, ainavas rakstu un citus faktorus analīzes šūnās
(25 ha) piecu kilometru apkārtnē. No šiem parametriem izvēlēti 34 vides
gradienti, kas vislabāk raksturo pieejamās zināšanas par apodziņa dzīvot
ni un izmantojamo sastopamības datu izvietojumu. Tie ir izvēlēti tā, lai tie
savstarpēji nebūtu saistīti un neskaidrotu vienus un tos pašus dabas ap
stākļus. Par nozīmīgākajiem sugas dzīvotni raksturojošajiem parametriem
(75. attēls) ir uzskatāma veco skujkoku un jauktu koku mežu sastopamība
un egles īpatsvars. Apodziņš ir pret traucējumu jutīga suga, tāpēc laiks
kopš saimnieciskās darbības traucējumiem mežaudzēs ir nozīmīgs ietek
mējošais faktors. Tā kā suga ir dobumperētāja, tai ir svarīgi koki ar lielu

Egles īpatsvars krājā

Jauktu koku vecās mežaudzes
(490 ha)

Skujkoku vecās mežaudzes
(490 ha)

Lielāko koku diametrs

Laiks kopš pēdējās
mežsaimnieciskās darbības

Mežaudzes vecuma
novirze no cirtmeta

Biotopa piemērotība apodziņam
(vidējais un 95% ticamības līmenis)

1,00
0,75
0,50
0,25

1,00
0,75
0,50
0,25
Parametra vērtība

75. attēls. Apodziņam nozīmīgākie biotopu piemērotību raksturojošie parametri: egles īpatsvars mežaudzes krājā,
veco (cirtmetu pārsniegušo) jauktu koku mežaudžu un veco skujkoku mežaudžu platība 490 ha apkārtnē, lielāko koku
diametrs mežaudzē, laiks kopš pēdējās mežsaimnieciskās darbības mežaudzē, vecākās mežaudzes (analīzes šūnā)
vecuma novirze no cirtmeta
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stumbra diametru, kas atrodas mežaudzēs, kuras daudzkārt pārsniedz cir
šanas vecumu.
Apodziņa sastopamību raksturojošie parametri pamato to, kāpēc ir
nepieciešami specifiski aizsardzības pasākumi. Pielāgojot modeli prognozē
šanai, iespējams iegūt dzīvotņu piemērotības karti (76. attēls), ar kuras pa
līdzību var klasificēt populācijas saglabāšanai nozīmīgākās vietas, uz kurām
attiecas saimniecisko darbību plānošana un ietekmju izvērtējums.
Iegūto dzīvotnes piemērotības karti var izmantot telpiskajā plānoša
nā, piemēram, atrodot nozīmīgākās teritorijas sugas aizsardzībai. Pašreizē
jā aizsargājamo dabas teritoriju sistēma, kas aizņem 14% valsts teritorijas,
aizsargā tikai 24% no apodziņa populācijas tam pārsvarā vidējas un zemas
piemērotības vietās, kamēr, nodrošinot atbilstošu aizsardzības režīmu su
gai nozīmīgākajos 8% valsts teritorijas, iespējams aizsargāt pat trešdaļu
apodziņa populācijas (77. attēls). Kā izejas informāciju izmantojot visu aiz
sargājamo dabas vērtību izplatības informāciju, var atrast optimālo terito
riju izvietojumu, kurās iespējami mazākās platībās var nodrošināt vēlamo
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76. attēls. Dzīvotņu
piemērotība apodziņam
Latvijā 2017. gadā
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Pazemes ūdeņi

Pazemes ūdens ir galvenais dzeramā ūdens resurss Latvijā. Ūdens ap
gādē izmantotā ūdens ķīmiskais sastāvs dažādos reģionos un ūdens hori
zontos atšķiras. Tas nozīmē, ka atšķiras arī tā lietojuma iespējas un nepie
ciešamā attīrīšanas pakāpe. Ūdens kvalitāti apdraud atšķirīgi riska faktori,
tāpēc to novērtēšanai ir nepieciešama arī diferencēta pieeja.

Pazemes ūdeņu sastāva
novērtējums integrētas
apsaimniekošanas plānošanā
Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EK) paredz, ka riska pazemes
ūdensobjektiem obligāti jānosaka robežvērtības tām piesārņojošajām vie
lām, kas raksturīgas noteiktajai vietai. Fona jeb dabiskais ūdens ķīmiskais
sastāvs (kvalitāte) ir pamats šādu robežvērtību noteikšanai. Fona vērtības
iespējams noteikt, izvērtējot ūdens ķīmiskā sastāva datus, piemēram, iz
mantojot daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes.
Viena no metodēm pazemes ūdeņu izpētē ir skābekļa (18O) un ūdeņ
raža (2H) stabilo izotopu satura analīze. Pazemes ūdeņos stabilie izotopi ir
konservatīvi komponenti – to vērtības mainās, galvenokārt sajaucoties ūde
ņiem ar sākotnēji atšķirīgām izotopu vērtībām. Tas paver iespēju izsekot
pazemes ūdeņu plūsmai un laikus identificēt kvantitātes un/vai kvalitātes
bīstamās tendences. Tās ir piemērotas, arī lai identificētu un novērotu virs
zemes, jūras ūdens un dziļi iegulošo sāļo ūdeņu nonākšanu ūdens apgādē
izmantotajos pazemes ūdens objektos.
Izotopi ir ķīmiskā elementa atomi, kuru kodolos ir vienāds skaits po
zitīvi lādētu daļiņu – protonu, bet dažāds skaits negatīvi lādētu daļiņu neit
ronu, taču kuriem ir vienādas ķīmiskās īpašības. Ūdeni veido divi ķīmiskie
elementi – ūdeņradis un skābeklis. Izplatītākais ūdeņraža stabilais izotops ir
ar masas skaitli 1 (1H), bet dabā apmēram viens no katriem 5000 ūdeņraža
atomiem ir ar masas skaitli 2 (2H). Līdzīgi vairums skābekļa atomu masas
skaitlis ir 16 (16O), bet aptuveni viens no katriem 500 skābekļa atomiem ir ar
masas skaitli 18 (18O). Stabilo izotopu saturu parasti raksturo kā relatīvo at
šķirību no standarta, izsaka promilēs un apzīmē ar simbolu ”δ” (δ18O un δ2H)
(Craig, 1961).
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Pazemes ūdens ķīmiskais sastāvs
Pazemes ūdeņus Latvijā vertikālā griezumā nosacīti iedala trīs ūdens
apmaiņas zonās (Levins et al., 1998). Visdziļāk iegulošajā, stagnanto ūdeņu
zonā ir sastopami sāls ūdeņi, palēninātas ūdens apmaiņas zonā pārsvarā ir
iesāļi ūdeņi, zemes virsmai vistuvāk esošajā aktīvas apmaiņas zonā ir izpla
tīts saldūdens, ko visbiežāk izmanto ūdens apgādē.
Pazemes ūdens ķīmisko sastāvu nosaka galvenokārt to mijiedarbība
ar iežiem un savstarpējā sajaukšanās. Aktīvajā ūdens apmaiņas zonā visā
Latvijas teritorijā dominē Ca-Mg-HCO3 (kalcija-magnija-hidrogēnkarbonātu)
tipa ūdens, kura mineralizācija ir mazāka par 1 g/l (Levins et al., 1998). Vie
tās, kur ir izplatīti ģipša nogulumi, sastopams Ca-SO4 (kalcija-sulfāta) tipa
ūdens ar palielinātu mineralizāciju, kas var pārsniegt 2 gramus litrā. Vispā
rēja tendence ir, ka, palielinoties ieguluma dziļumam, pieaug ūdens mine
ralizācija. Dziļākajā daļā jeb stagnantā ūdens zonā sastopami Na-Cl un at
sevišķās vietās arī Na-Ca-Cl tipa sālījumi, kuru mineralizācija pārsniedz 100
gramus litrā.

2. tabula. Aktīvās ūdens apmaiņas zonas ūdeņu klāsteru apraksts (pēc Retike et al., 2016)
Kods
C6

Raksturīgā
Ķīmiskā sastāva
mineralizātips
cija (mg/l)

Apraksts
Maz pārveidoti nokrišņu ūdeņi, kam
raksturīgs zems izšķīdušo vielu saturs, kā
gruntsūdeņi sastopami smilts nogulumos.

C2 un C7 Pazemes ūdens ar mērenu mineralizāciju,
kas veidojas, dabiskos apstākļos infiltrācijas
ūdenī šķīstot karbonātu minerāliem –
kalcītam un dolomītam.
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Īpašas ķīmiskā sastāva
iezīmes

170–300

Ca-Mg-HCO3

Zemākās mikrokomponentu
koncentrācijas

400–500

Ca-Mg-HCO3

Augstākās Al vērtības

C3

Lauksaimniecības skartie gruntsūdeņi,
kam raksturīgs paaugstināts izšķīdušo
minerālvielu saturs un var būt piesārņojums
ar nitrātiem un smagajiem metāliem.

570–750

Ca-Mg-HCO3

Augstākās Cd, Mn, Ni, Pb, U,
Zn, NO3– koncentrācijas

C8

Ūdeņi ar īpaši zemu hlorīda un sulfāta jonu
saturu un vidēju mineralizāciju. Iespējams, tie
ir veidojušies ledus laikmeta beigu posmā vai
pat senāk.

420–570

Ca-Mg-HCO3

Augstākās As, Ba, Fekop, Si,
NH4+ un zemākās SO42–, Cl–
un NO3– koncentrācijas

C5

Sulfātu ūdens veidojas, pazemes ūdenī
šķīstot ģipsim.

800–2050

Ca-Mg-SO4

C1

Pārejas tipa ūdens ar nedaudz paaugstinātu
hlorīda un sulfāta jonu saturu, domājams,
veidojas, sajaucoties Ca-Mg-HCO3 tipa
saldūdeņiem ar nelielu apjomu sālsūdens
(C4). Iespējama antropogēna ietekme.

520–700

Ca-Mg-HCO3

C4

Iesāļūdens ar paaugstinātu hlorīda un sulfāta
jonu koncentrāciju, kas veidojas, saldūdens
horizontos iespiežoties jūras vai sāls ūdeņiem
no dziļāk iegulošajiem ūdens horizontiem.

780–1520

Ca-Mg-Na-Cl-SO4
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Augstākās Cu, F, Li, Sr
koncentrācijas
–

Augstākās B, Br, Rb, Sb, Se, V
koncentrācijas

78. attēls. Aktīvās ūdens apmaiņas zonas ūdens ķīmiskā
sastāva veidošanās shēma, izgatavota pēc Retike u. c.,
2016, datiem. C1 līdz C8 ūdens ķīmiskā sastāva grupu
aprakstu skatīt 2. tabulā

Analizējot aptuveni 1500 ūdens paraugu ķīmisko sastāvu, izmantojot
daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes, aktīvajā ūdens apmaiņas zonā
ir konstatētas astoņas ūdens ķīmiskā sastāva grupas jeb klasteri (2. tabu
la un 78. attēls; Retike et al., 2016). Būtiski, ka sešas no tām ir saistāmas
ar Ca-Mg-HCO3 (kalcija-magnija-hidrogēnkarbonāti) ūdens ķīmiskā sastāva
tipu. Tas liecina, ka ir ļoti dažādi ģeoķīmiskie procesi, kas veido pazemes
ūdeņu ķīmisko sastāvu.

Izotopu fona vērtības gruntsūdenī
Nokrišņu ūdens izotopu vērtības mainās sezonāli un plašā diapazo
nā. Rīgā daudzgadu vidējās svērtās mēnešu vērtības ir diapazonā no –8
līdz –12 δ18O gadījumā un no –48 līdz –110 δ2H gadījumā (IAEA/WMO, 2014;
79. attēls). Seklāk iegulošā pazemes ūdens stabilo izotopu vērtības atspo
guļo rudens un ziemas nokrišņu ūdens izotopu vērtības. Gruntsūdens izo
topu vērtības ietekmē sezonālā evapotranspirācija (summārā iztvaikošana
no augsnes, ūdenstilpju un augu virsmas), augsnes hidroloģiskās īpašības,
zemes lietojuma veids un citi faktori.

δ18O (‰)

–5

–10

–15

79. attēls. Mēneša svērtās vidējās δ18O vērtības (punkti)
un daudzgadu 3 mēnešu vidējās vērtības (līnija) nokrišņu
ūdenī Rīgā (IAEA/WMO, 2014)
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80. attēls. Gruntsūdens δ18O izotopu vērtību sadalījums
Latvijā (Raidla et al., 2016): izotopu vērtības kļūst
negatīvākas virzienā uz ziemeļiem, augstāk virs jūras
līmeņa un tālāk no atmosfēras ūdens avota

Gruntsūdens δ18O fona vērtības, kas iegūtas, interpolējot esošos no
vērojumu datus, Latvijā ir robežās no –10,5 līdz –11,7‰ (Raidla et al., 2016;
80. attēls) un nenoteiktība ir līdz 0,3‰.

Virszemes ūdeņu izotopu vērtības
Virszemes ūdeņos vērojamas sezonālas stabilo izotopu vērtību svār
stības, kas atspoguļo to mainību nokrišņu ūdenī un iztvaikošanas ietekmi.
Svārstību amplitūdu nosaka ūdens apmaiņas ātrums un dominējošie avo
ti – nokrišņu vai pazemes ūdens. Iztvaikošanas ietekmē atlikušais ūdens ba
gātinās ar smagajiem izotopiem, turklāt δ18O–δ2H diagrammā tas novirzās
no nokrišņu ūdeņiem raksturīgās līnijas (81. un 82. attēls). Šo īpašību var iz
mantot, lai konstatētu gadījumus, kad ūdens no virszemes objektiem nonāk
pazemes ūdeņos.
Baltijas jūrā δ18O vērtības pārsvarā ir robežās no –6 līdz –10‰ (Tor
niainen et al., 2017), bet ir konstatētas pat –4,9‰ (Schmidt et al., 1999). Tās
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81. attēls. Stabilo izotopu
vērtības sezonālā izkliede
Burtnieka ezerā, Salacā
un tās pietekās Iģē
un Ramatā: ikmēneša
mērījumi no 2015. līdz
2017. gada augustam,
VPP EVIDEnT dati. Pelēkā
zona ir gruntsūdens δ18O
fona vērtības. Diagonālā
līnija parāda nokrišņu
un pazemes ūdeņiem
raksturīgās izotopu
vērtības
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82. attēls. Stabilo izotopu vērtību sezonālās svārstības Burtnieka ezerā, Salacā pie Vīķiem un Salacas pietekās Iģē un
Ramatā, VPP EVIDEnT dati. Pelēkā zona ir gruntsūdens δ18O fona vērtības

atspoguļo Pasaules okeānam raksturīgās vērtības, kas ir atšķaidītas ar no
teci no sauszemes. Pieaugot sāļumam, izotopu vērtības tuvinās nullei, ma
zāk sāļām ūdens masām ir raksturīgas negatīvākas izotopu vērtības.

Pazemes ūdens izotopu vērtības vertikālā griezumā
Visos aktīvās ūdens apmaiņas zonas ūdens horizontos stabilo izotopu
vērtības ir līdzīgas (83. un 84. attēls). Palēninātas ūdens apmaiņas zonā (D1-2
ūdens horizontu komplekss) tās ir mazliet negatīvākas, salīdzinot ar seklāk
iegulošajiem aktīvās ūdens apmaiņas zonas pazemes ūdeņiem. Visdziļākajā
nogulumiežu segas daļā, stagnantā ūdens apmaiņas zonā Kembrija–Silūra

Baltijas jūra

Ūdens horizontu komplekss

Q

83. attēls. δ18O vērtības galvenajos pazemes ūdens
horizontu kompleksos un Baltijas jūras ūdenī (dati no
Schmidt et al., 1999, un Babre et al., 2016)

D3fm
D3kt-og
D3pl-dg
D2-3ar-am
D1-2
Cm-S
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84. attēls. Stabilo izotopu
vērtības ūdens apmaiņas
zonās un Baltijas jūras
ūdenī (dati no Schmidt
et al., 1999, un Babre
et al., 2016). Diagonālā
līnija raksturo nokrišņu
ūdenim atbilstošās
izotopu vērtības

ūdens horizontu kompleksā, stabilo izotopu vērtības ir krasi atšķirīgas no
citiem horizontiem: δ18O vērtība ir aptuveni –5‰; δ2H vērtība ir aptuveni
–42‰ (Babre et al., 2016). Šajā horizontā ūdens uzturēšanās laiks ir mērāms
jau miljonos gadu (Gerber et al., 2017).
Tuvu zemes virsmai esošajos ūdens horizontos stabilo izotopu vērtī
bas, salīdzinot ar dziļāk iegulošajiem ūdens horizontiem, ir izkliedētas pla
šākā diapazonā. Tas skaidrojams ar pazemes ūdeņu lokālo papildināšanās
apstākļu īpatnībām. Zemes lietojuma veids, augsnes sastāvs un mikrokli
matiskie apstākļi ietekmē nokrišņu ūdens infiltrācijas sezonalitāti un līdz
ar to arī stabilo izotopu vērtības gruntsūdeņos. Dziļāk iegulošo pazemes
ūdeņu barošanās areāls ir plašāks, tādējādi to izotopu vērtības ir vairāk
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85. attēls. Hlorīda jona
(Cl –) koncentrācija
un δ18O vērtības var
izmantot, lai identificētu
sāļā ūdens avotu: Liepājas
pilsētā ir zināma jūras
ūdens intrūzija D3 Mūru–
Žagaru ūdens horizontā;
A – saldūdens un Kembrija
ūdens horizonta sāļo
ūdeņu sajaukšanās
zona; B – saldūdens
un Baltijas jūras ūdens
sajaukšanās zona

izlīdzinātas. Zemes dzīlēs esošie pazemes ūdeņu resursi ģeoloģiskajā pagāt
nē ir papildinājušies atšķirīgos klimatiskajos apstākļos, kas atspoguļojas gan
to ķīmiskajā sastāvā, gan stabilo izotopu vērtībās.
Igaunijas ziemeļos Kembrija–Venda horizontu kompleksā ir sasto
pams pazemes ūdens ar δ18O vērtībām, mazākām par –20‰. Uzskata, ka
tas ir ledāja kušanas ūdens, kas ledus laikmetā tika iespiests iežos (Karro
et al., 2009) un ir izsmeļams resurss. Latvijā šāda sastāva ūdeni nav izde
vies atrast.
Hlorīda jona (g/l) un δ18O vērtību (‰) attiecība Baltijas jūras ūdenī
svārstās no –1,3 līdz –0,3, Kembrija–Silūra ūdens horizontu kompleksā tas ir
aptuveni –15. Šī pazīme var palīdzēt noteikt gadījumus, kad ūdens horizonta
sasāļošanās notikusi, ieplūstot jūras ūdenim un kad – ieplūstot sālsūdenim
no dziļāk iegulošajiem ūdens horizontiem (85. attēls).

Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa
LAMO4 lietošana vides problēmu
risināšanā
Lai apzinātu pazemes ūdens resursus, novērtētu ūdens kvalitāti un
piesārņojošo vielu transportu, ir nepieciešama ūdens plūsmu bilance. Iz
mantojot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centrā
(VMC) izstrādāto hidroģeoloģisko modeli (LAMO4), ir iespējams apzināt pa
zemes ūdens resursus un novērtēt to aizsargātību pret piesārņojumu. Tāpat
iespējams arī aprēķināt piesārņojuma apjomu un kustību, kā arī modelēt
piesārņoto vietu sanācijas jeb atveseļošanas pasākumus. Ar LAMO4 iegūtā
bilance parāda, kā pazemes ūdens resursus papildina atmosfēras nokrišņi
un cik no papildinājuma nokļūst upēs, ezeros, ekspluatācijas urbumos un
šķērso Latvijas vai atsevišķu ūdensobjektu robežas.

Hidroģeoloģiskā modeļa uzbūve
LAMO4 apraksta vidējos Latvijas hidroģeoloģiskos apstākļus. Tā lau
kums ir 142,5 tūkst. km2 (86. attēls). Modelī aktīvas ir Latvijas sauszemes un
Rīgas līča teritorijas (71,3 tūkst. km2). Teritorijas ar kaimiņvalstīm var izman
tot, lai īstenotu pārrobežu projektus. Modelēti 27 ģeoloģiskie slāņi aktīvajā
pazemes ūdens zonā (87. attēls). LAMO4 veidots ar licencētas programma
tūras Groundwater Vistas (GV) rīku MODFLOW. Dažādu vielu pārvietošanos
pazemes ūdenī var modelēt ar GV rīkiem MODPATH un MT3D.
Modelī ir 14 ūdens horizonti, un tos saista 13 sprostslāņi. Ģeoloģisko
slāņu uzbūvi nosaka to virsmas (z-kartes) un filtrācijas īpašības (k-kartes).
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86. attēls. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa novietojums

87. attēls. Ģeoloģiskais
griezums R-M-N-Z ar
Latvijas hidroģeoloģiskā
modeļa slāņiem

Kartes izveidotas, izmantojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra datus par ģeoloģiskajiem urbumiem. Informācija par modeļa digitālo
reljefu, dati par nozīmīgākajām 469 upēm un 127 ezeriem iegūti no Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras materiāliem. Modelis aprēķina paze
mes ūdens līmeņus 3D režģa mezglos (φ-kartes), pazemes ūdens plūsmas
(q-kartes) un atslodzes (pazemes pieteces) upēs un ezeros.

Hidroģeoloģiskā modeļa rezultāti
Pazemes ūdens līmeņu sadalījumi (φ-kartes) raksturo ūdens horizontus.
88. attēlā parādīts, ka pazemes ūdens līmeņu raksturu nosaka zemes virsmas
reljefs un hidrogrāfiskais tīkls. Maksimālie φ līmeņi ir augstienēs, izolīniju for
ma mainās upju dēļ. Dziļākos horizontos reljefa un virszemes ūdensobjektu
ietekme samazinās. Izmantojot φ-kartes, var novērtēt ūdens līmeņu izmaiņu
ietekmi uz vides kvalitāti un noteikt horizontālo ūdens plūsmu qxy virzienu.
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88. attēls. Pazemes
ūdens līmeņu (m virs
jūras līmeņa) izolīnijas
zemkvartāra virsmai

89. attēls. Infiltrācijas
plūsma (mm/gadā)
zemkvartāra virsmai

Vertikālo (infiltrācijas) pazemes ūdens plūsmu sadalījums (qz -kartes)
raksturo sprostslāņus. Pozitīvās plūsmas papildina horizontu ūdens krāju
mus, bet negatīvās plūsmas ir atslodze (ūdens krājumi samazinās) zemie
nēs, upēs un ezeros. Kā redzams 89. attēlā, pozitīvo plūsmu maksimumi ir
augstienēs. Visaugstākā infiltrācijas intensitāte ir aerācijas zonā, caur kuru
atmosfēras nokrišņi papildina pazemes ūdens krājumus. Arī šeit qz -karti iz
veido modelis, izmantojot digitālo reljefu kā fiksētu ūdens līmeņu avotu.
Modelis aprēķina upju un ezeru pazemes pieteces (gruntsūdens atslo
dzes), kas ir negatīvas (90. attēls), jo tās izplūst no zemes dzīlēm un atbilst to
ūdens krājumu samazinājumam. Pieteces raksturo pazemes un virszemes
ūdensobjektu mijiedarbību. Pieteču dati ir noderīgi lokālo modeļu būvei un
provizoriskiem novērtējumiem par kaitējumu videi dažādu avāriju dēļ.
Ūdens bilance dod pārskatu par pazemes ūdens atslodzi upēs, ezeros,
caur modelētās teritorijas ārējo robežu un urbumos. Šo atslodžu summa ir
vienāda ar atmosfēras nokrišņu papildinājumu pazemes ūdeņiem. Bilances

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

83

0

tūkst. m 3/dnn

–5
–10
–15
–20
–25
–30

0

20

km 60

40
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pazemes pieteces
grafiks; horizontālās ass
(upes viduslīnijas) sākums
ir upes izteka

3. tabula. Bilance [tūkst. m3/dnn] upju baseinu apgabaliem un Latvijai
Apgabala
nosaukums

Nokrišņi

Upes

Ezeri

Robeža

Urbumi

Laukums
[tūkst. km2]

Gaujas

3691

–3471

–86

–116

–18

13,00

Daugavas

6247

–5171

–553

–432

–91

27,06

Lielupes

1100

–1114

–30

64

–20

8,86

Ventas

3183

–2630

–156

–371

–26

15,63

Latvija

14221

–12386

–825

8–55

–155

64,55

aprēķinu veic, izmantojot GV speciālos rīkus. No 3. tabulas redzams, ka
Latvijā diennaktī pazemē ieplūst 14 221 tūkst. m3 ūdens, kas ir 80 mm/gadā,
t. i., 11,4% no atmosfēras nokrišņiem (700 mm/gadā). Upēs aizplūst 85% no
infiltrētā ūdens. Relatīvi mazāk – 6% un 6% – aizplūst ezeros un caur mode
lētās teritorijas ārējo robežu. Upes plūsma ir tās pazemes pieteces ietekā,
ezeru plūsma ir pazemes pietece visam ezera laukumam.
No 3. tabulas var secināt, ka hidroģeoloģiskie apstākļi upju baseinu
apgabaliem ir atšķirīgi. Bilances var aprēķināt arī ūdens horizontiem vai to
daļām.

Pazemes un virszemes ūdensobjektu robežu atšķirība
Eksperimenti dabas procesu pētīšanā LAMO4 vidē veikti ar MODPATH
programmu, kura aprēķina virtuālu ūdens daļiņu kustības trajektorijas tel
pā un laikā. Var izmantot divus kustības virzienus – pazemes ūdens plūsmas
virzienā vai pretēji plūsmai. Reverso režīmu izmanto, lai atrastu ūdens baro
šanās apgabalus.
Izmantojot reverso režīmu, tika meklēti Iecavas upes pazemes pie
teces avoti (atmosfēras nokrišņi vai citi pieteces avoti). Kā daļiņu sākuma
pozīcija izvēlēti režģa mezgli, kuros upe piesaistīta modelim (kopā 1024). Ja
daļiņa sasniedza avotu, tās kustība apstājās un ceļā pavadītais laiks atbilda
tās vecumam. Daļiņas apstājās LAMO4 pirmajā slānī, ja avots ir atmosfēras
nokrišņi. Neliels daļiņu skaits (43 no 1027) tika apturētas modeļa 27. slānī
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(Pērnavas horizontā). Eksperimenta nolūks bija apstiprināt upju sateces
apgabalu (SA) principa pareizību, t. i., “atmosfēras nokrišņi SA ir upes paze
mes pieteces avots”. Rezultāts bija negaidīts (91. attēls), jo daudzi pazemes
pieteces avoti atradās Vidzemes un Latgales augstienē. Daļiņu trajektorijas
sasniedza dziļus ūdens horizontus, pirms sasniedza SA. Iecavas upei tikai
kvartāra ūdens horizontā varēja piemērot SA principu, jo te upes un hori
zonta SA robežas praktiski sakrita (Spalviņš un Krauklis, 2016).
Sarežģītāki pētījumi veikti Iecavai un Maltai kā zemieņu un augstie
ņu upēm (Krauklis u. c., 2016), kur pētāmo upju SA mezglos tika ievietotas
pa vienai daļiņai: Iecavas un Maltas upēm attiecīgi 17 934 un 12 556 daļi
ņas. Lai noskaidrotu, uz kurieni no šo upju SA aizplūst pazemes ūdens un
kādi avoti nodrošina apgabalu pazemes pieteci, aprēķini veikti forward un
reverse režīmā.
Eksperimentā secināts: jo dziļāk atrodas ūdens horizonts, jo mazākā
mērā tam var izmantot SA principu, ko Latvijā lieto, nosakot upju baseinu
apgabalu un to apakšbaseinu robežas. Upes SA un pazemes ūdensobjektu
robežu atšķirības iemesls ir zemes virsmas reljefa un hidrogrāfiskā tīkla ie
tekmes samazināšanās dziļākajos ūdens horizontos.

91. attēls. Ūdens daļiņu kustības trajektoriju projekcijas (augšējais attēls – sānskats, apakšējais attēls – virsskats)
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Pazemes ūdeņu horizontu barošanās, tranzīta un
atslodzes apgabali
Pazemes ūdens plūsmu barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalu iz
vietojumu ietekmē zemes virsmas reljefs un hidrogrāfiskais tīkls (upes, eze
ri, jūra). Tradicionāli par barošanas apgabaliem uzskata augstienes, jo tajās
vienlaikus eksistē infiltrācijas plūsmas qz un pazemes φ – līmeņu maksimu
mi. Barošanās un tranzīta apgabalos qz > 0; atslodzes apgabalā qz < 0, un tā
robežu veido qz = 0 līnija. Tomēr tā ne vienmēr var atrast visus barošanās
apgabalus, ja to plūsmas qz ir būtiski atšķirīgas.
Neveiksmīgs barošanās apgabalu meklēšanas gadījums redzams 92. at
tēlā. Horizonta D2ar (LAMO 25. slānis) ziemeļu un dziļajā vidusdaļā ir atšķirī
ga infiltrācijas intensitāte. Ja, izmantojot infiltrācijas karti, kā barošanās apga
bala pazīmi lieto qz > 10 mm/gadā, tad barošanās apgabali zem Vidzemes un
Latgales augstienēm netiek atrasti.

92. attēls. Atslodzes,
tranzīta un barošanās
apgabali D2ar horizontam
pēc tradicionālās
metodes; parādītas
φ – kartes izolīnijas [m vjl]

93. attēls. Atslodzes,
tranzīta un barošanās
apgabali D2ar horizontam
(LAMO 25. slānim) ar
detalizētu funkcijas r
attēlojumu; parādītas
horizonta φ – kartes
izolīnijas [m vjl]
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Drošāka metode, kā atrast ūdens horizontu barošanās, tranzīta un
atslodzes apgabalus (Spalviņš u. c., 2017), ir aprēķināt rezultējošo vertikā
lo un horizontālo pazemes ūdens plūsmu ātrumu attiecību σ un izveidot
funkciju r = c σ (c – empīriska konstante). Pazemes plūsmu ātrumus aprēķi
na GV sistēma.
Apgabala veidu nosaka funkcijas r vērtības: r ≥ 1 – barošanās; 1 > r > 0 –
tranzīts; r < 0 – atslodze. Robežu r = 1 un r = –1 novietojumu nosaka empī
riskās konstantes (c) izvēle. Jaunās metodes rezultāts horizontam D2ar re
dzams 93. attēlā (c = 250), kurā ar krāsu skalu parādīta funkcijas r izmaiņu
sarežģītība barošanās, tranzīta un atslodzes apgabalos. Plūsmu qz lielā at
šķirība horizontā D2ar praktiski neietekmē jaunās metodes rezultātu. Attie
cībā pret robežu r = 0 vērojama pozitīvo un negatīvo pazemes ūdens plūs
mu simetrija, jo atslodzes apgabalā var identificēt “negatīvā” tranzīta zonu
(–1 < r < 0) un “atslodzes” daļu (r < –1). Atslodzes apgabalu robežas 92. un
93. attēlā atšķiras, jo rezultējošās vertikālās plūsmas ātrums ir proporcio
nāls horizontu ieejas un izejas plūsmu starpībai. Ne vienmēr barošanās ap
gabali atrodas φ – līmeņu maksimumos. Barošanās, tranzīta un atslodzes
apgabalu likumsakarību pētīšana, izmantojot funkciju r, dod jaunas zināša
nas par procesiem pazemes ūdeņos.
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Siltumnīcefekta gāzu
emisijas

Siltumnīcefekta emisiju
prognožu aprēķināšana
Latvijas tautsaimniecības
attīstības scenārijiem:
modelēšanas pieeja un rezultāti
klimata politikas mērķu
sasniegšanā
Ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība vienotā veselumā aptver ekono
misko, vides, klimata un sociālo attīstību. Tāpēc mūsdienās tautsaimniecī
bas attīstība ir jāvērtē kopsakarībā arī ar tās ietekmi uz vidi un klimatu.
Kopējās aprēķinātās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, neskaitot
zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības
sektoru, 2015. gadā bija 11 319 kt CO2 ek. Latvijā lielākie SEG emisiju avoti
2015. gadā bija transporta sektors un lauksaimniecība (94. attēls). Salīdzi
not SEG emisiju sadalījumu pa sektoriem, var konstatēt: kopš 2000. gada
(94. attēls) ir pieaugusi transporta sektora un lauksaimniecības daļa, bet
samazinājusies enerģētikas nozares daļa kopējās emisijās. Pārējo sektoru
īpatsvara izmaiņas SEG emisiju proporcionālajā sadalījumā ir nebūtiskas.
Kopumā kopš 2000. gada Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) ir pa
lielinājies par apmēram 73%, iedzīvotāju skaits samazinājies par 17%, SEG
emisijas ir palielinājušās par apmēram 9% (95. attēls). Apskatot SEG emi
siju izmaiņas pa atsevišķiem sektoriem, var konstatēt, ka to dinamika
2000.–2015. gada periodā ir bijusi atšķirīga (96. attēls). Vislielākais emisiju
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pieaugums ir transporta sektorā (42%), lai gan kopš 2007. gada ir novēro
jams transporta sektora SEG emisiju samazinājums. Otrs augstākais SEG
emisiju pieaugums ir lauksaimniecībā (32%), turklāt šā sektora emisijas ir
pakāpeniski pieaugušas visā apskatītajā laikposmā. Rūpniecībā, kā arī pa
kalpojumu un mājsaimniecību sektorā ir bijis nenozīmīgs SEG emisiju pieau
gums. Enerģētikas nozarē SEG emisijas ir samazinājušās par 29%, atkritumu
apsaimniekošanas sektorā – par 5%. Šīs izmaiņas parāda, ka katrā sektorā ir
bijušas atšķirīgas tendences, kuras noteica ne tikai sektoru attīstību ietek
mējošie rādītāji, piemēram, saražotā produkcija vai nobrauktie kilometri un
pārvadātās kravas, bet arī uz SEG emisiju samazināšanu vērstā politika un
pasākumi.
SEG emisiju izmaiņu analīze liecina, ka SEG emisiju prognožu aprēķi
nāšanai un klimata politiku izstrādāšanai jābūt pamatotai uz plašu infor
mācijas analīzi par esošajiem procesiem un sistēmas attīstības alternatīvu
scenāriju izvērtēšanu. Argumentēta SEG emisiju prognozēšana un izpratne
par tautsaimniecības attīstības atsaites no emisiju pieauguma iespējām ir
nepieciešamais nosacījums ekonomiski efektīvas Latvijas klimata politikas
veidošanā. Turpmākās klimata politikas veidotājiem ir jāizdara atbildīgi un
ilgtermiņa ietekmi atstājoši lēmumi, kas prasa novērtēt ne tikai dažādu
tautsaimniecības attīstības scenāriju un tehnoloģiju ietekmi uz sistēmas
izmaksām, bet arī to ietekmi uz vides kvalitāti un SEG emisijām. Viens no
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96. attēls. SEG emisiju
indeksa izmaiņas sektoros
no 2000. līdz 2015. gadam

4. tabula. Eiropas Savienības Klimata un enerģētikas satvarpolitikas mērķi 2020. un 2030. gadam*
Klimata un enerģētikas pakotnes mērķi
2020. gadam (“20’20’20”)
ES mērķis

Klimata un enerģētikas satvarpolitikas
mērķi 2030. gadam

Latvijas mērķis

ES mērķis

Latvijas mērķis

Kopējo SEG emisiju
daudzuma samazinājums

20% samazinājums,
salīdzinot ar
1990. gadu

SEG emisiju samazinājums
ETS sektorā

21% samazinājums,
salīdzinot ar
2005. gadu

Piedalās kopējā
ES mērķa izpildē

43%,
salīdzinot ar
2005. gadu

Piedalās kopējā
ES mērķa izpildē

SEG emisiju samazinājums
ne-ETS sektorā

10% samazinājums,
salīdzinot ar
2005. gadu

Atļauts pieaugums
17%, salīdzinot ar
2005. gadu

30% samazinājums,
salīdzinot ar
2005. gadu

6% samazinājums,
salīdzinot ar
2005. gadu

AER īpatsvars bruto gala
enerģijas patēriņā

20%

40%

27%

20%

27%
(2020. gadā tiks
izvērtēta paaugsti
nāšana līdz 30%)

Sasniedzamais enerģijas
ietaupījums

20%

40%,
salīdzinot ar
1990. gadu

* https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en

plašāk lietotajiem rīkiem šādu plašu informāciju aptverošu un starpsektoru
jautājumu risināšanā ir modeļu izveidošana un izmantošana. Modelēšanas
izmantošana tostarp nodrošina iespēju integrēti novērtēt izvirzīto Eiropas
Savienības (ES) klimata un enerģētikas mērķu 2020. un 2030. gadam (4. ta
bula) izpildes iespējamās stratēģijas Latvijā.
ES mērķi un no tiem izrietošie saistošie mērķi dalībvalstīm ir noteik
ti attiecīgi ES Klimata un enerģijas pakotnē 2020. gadam (2020 Climate and
Energy Package) un Klimata un enerģijas satvarpolitikā 2030. gadam (2030
Climate and Energy Framework). ES 2030. gada mērķa sasniegšana dos ie
spēju ES tālāk virzīties uz zema oglekļa ekonomiku, plānojot attiecīgi SEG
emisiju samazinājumu 60% apmērā 2040. gadā un vismaz 80% apmērā
2050. gadā, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Dalībvalstu atbildība ir mērķa
sasniegšana ne-ETS sektorā, savukārt mērķa sasniegšana ETS sektorā ir
ES kopējā atbildība. Latvijā ir augsts ne-ETS īpatsvars (~80%, 2015) kopējās
SEG emisijās.
Lai varētu prognozēt SEG emisijas un izvērtēt plānoto pasākumu ie
tekmi, ir nepieciešams izmantot modelēšanas pieeju. Viens no rīkiem, kas
dod iespēju modelēt nākotnes SEG emisiju scenārijus, ir uz MARKAL prog
rammēšanas platformas izveidotā jaunā MARKAL–Latvija (2017) versija, kas
vienā kopējā modeļa struktūrā apvieno visus valsts kopējās (neskaitot ze
mes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sek
toru) SEG emisijas veidojošos sektorus, t. i., enerģētikas nozari, mājsaim
niecības un pakalpojumu sektoru, transportu, rūpniecību, lauksaimniecību
un atkritumu apsaimniekošanas sektoru. Modelī visos sektoros ir ietverti
SEG emisiju samazinošie pasākumi, kas raksturoti ar SEG emisiju samazinā
šanas potenciālu un CO2 emisiju samazināšanas izmaksām. Izveidotā mo
deļa MARKAL–Latvija struktūra dod iespēju meklēt atbildes uz dažādiem
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97. attēls. SEG emisiju
scenāriju analīzes modeļa
shēma

jautājumiem par ekonomikas, tehnoloģiju un klimata politikas mērķu mij
iedarbību, integrētā veidā analizējot visus SEG emisiju veidojošos sektorus
(97. attēls).
Ilgtermiņa prognožu aprēķināšana ir saistīta ar daudziem nenoteiktī
bas faktoriem, kurus nevar iepriekš paredzēt, izstrādājot pieņēmumus par
attīstību nākotnē. Viens no iespējamiem līdzekļiem, kas ļauj daļēji ņemt vērā
nenoteiktības faktorus, ir scenāriju pieejas lietošana SEG emisiju prognožu
aprēķināšanā. SEG emisijas tiek aprēķinātas, ņemot vērā paredzēto valsts
ekonomisko izaugsmi, kuru raksturo galvenokārt makroekonomiskie rādītā
ji: IKP pieaugums, tautsaimniecības sektoru un nozaru attīstība (pievienotā
vērtība), iedzīvotāju dzīves labklājības līmenis (privātais patēriņš) un demo
grāfiskā attīstība. Tālāk parādītie aprēķinātie SEG emisiju prognožu rezul
tāti ir iegūti, pieņemot, ka IKP attīstība līdz 2030. gadam būs ar tādu pašu
pieauguma ātrumu kā pēdējos 15 gados un nenotiks būtiskas strukturālas
izmaiņas ekonomikā. Iedzīvotāju skaits 2030. gadā būs apmēram par 3,5%
mazāks nekā 2015. gadā.
Definējot un analizējot Latvijas SEG emisiju attīstības scenārijus, tajos
tika iekļauti iepriekš aprakstītie ES klimata un enerģētikas satvarpolitikas
nosacījumi un to noteiktie mērķi Latvijai. Ja pieņemam, ka Latvijā turpmā
kajā periodā tiks īstenota tikai pašreiz spēkā esošā uz klimata pārmaiņu
samazināšanu vērstā politika, tad modeļa aprēķinātās prognozes parāda,
ka esošās politikas scenārijā (bāzes scenārijs) SEG emisijas līdz 2020. ga
dam var pieaugt par 8,4%, 2030. gadā par 9,9% un 2050. gadā par 2,6% pret
2015. gada SEG emisiju līmenī (98. attēls). Neskatoties uz papildu politiku un
pasākumu trūkumu pēc 2020. gada, emisijas 2030.–2050. gadā vairs nepie
aug un pat nedaudz samazinās, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un tirgus
cenu signāliem par atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu enerģē
tikā. Šādas notikumu attīstības gadījumā SEG emisijas ne-ETS sektorā būtis
ki (par apmēram 16%) pārsniedz Latvijai noteiktos SEG emisiju samazināša
nas mērķus ne-ETS sektorā 2030. gadā.
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“Politikas scenārijā”, pateicoties tikai AER un enerģijas efektivitātes poli
tikas īstenošanas turpināšanai un 2020. gadam izvirzīto mērķu pildīšanai arī
turpmākajā laikposmā, kopējās SEG emisijas, salīdzinot ar esošās politikas
(bāzes) scenāriju līdz 2030. gadam, pieaug mazāk. Proti, līdz 2020. gadam
tās var pieaugt par 6,5%, 2030. gadā par 1,7% un 2050. gadā par 2,6% pret
2015. gada SEG emisiju līmenī (99. attēls). Kā redzams, īstenotā politika ener
ģētikas sektorā dod iespēju samazināt emisijas 2030. gadā pret esošās poli
tikas scenāriju par 7,4%. Taču nepietiek tikai ar politiku un pasākumu īsteno
šanu enerģētikā, lai izpildītu noteikto ne-ETS emisiju mērķi 2030. gadam, ir
jāīsteno papildu politikas un pasākumi arī pārējos sektoros.
Savukārt “Mērķis2030 scenārijā” tiek izpildīts izvirzītais ne-ETS emisiju
samazināšanas mērķis 2030. gadam (99. attēls), tādējādi kopējās SEG emi
sijas 2030. gadā ir par aptuveni 8% mazākas nekā 2015. gadā un par 16,2%
mazākas nekā bāzes scenārijā.
Tādējādi modelēšanas rezultāti parāda: lai izpildītu noteikto SEG emi
siju samazināšanas mērķi ne-ETS sektorā 2030. gadam, modelī definētie un
aprakstītie emisiju samazināšanas pasākumi ir jāīsteno visos sektoros. Ar
vislielāko intensitāti tie ir jāīsteno transporta sektorā, kam seko rūpniecības
un lauksaimniecības sektori.

14000
12000

kt CO2 eq

10000
8000
6000
Bāzes scenārijs

4000

99. attēls. Kopējās
prognozētās SEG emisijas
modelētajos scenārijos,
kt CO2 eq

Politikas scenārijs
mērķis2030_tirdz. scenārijs

2000
0

mērķis2030 scenārijs
2005

2010

2015

2020

Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē

2025

2030

2035

2040

2045

2050

93

250

0,8
0,7

200
EUR(2010)/t CO2

0,6
% no IKP

0,5
0,4
0,3
0,2

150

100

50

0,1
0

Politikas
scenārijs

0

Mērķis2030
scenārijs

Politikas
scenārijs

Mērķis2030
scenārijs

100. attēls. Vidējās SEG
emisiju samazināšanas
izmaksas modelētajos
scenārijos laika periodam
2018.–2035. gads pret
bāzes scenāriju

Modelis emisiju pasākumu izvēli veic, pamatojoties uz emisiju sama
zināšanas izmaksām un emisiju samazināšanas potenciālu, tādējādi ļaujot
aprēķināt ne tikai SEG emisiju prognozes, bet arī piedāvājot no izmaksu
viedokļa optimālu risinājumu izvirzīto klimata politikas mērķu sasniegšanā.
Modelēšanas rezultāti dod iespēju novērtēt SEG emisiju samazināšanas ko
pējās izmaksas, kā arī aprēķināt CO2 vienības, piemēram, tonnas, samazi
nāšanas izmaksas. 100. attēlā ir parādītas modelēto scenāriju un noteikto
SEG emisiju samazināšanas mērķu izpildes vidējās kopējās izmaksas gadā
pret IKP (% no IKP) un vienas samazinātās CO2 emisiju tonnas izmaksas
(EUR(2010)/t CO2). Rezultāti rāda, ka augstāku SEG emisiju samazināšanas
mērķu izpilde prasa papildu izmaksas. Šīs izmaksas neietver iespējamos
emisiju samazināšanas pasākumu atbalstošās izmaksas (informatīvās kam
paņas, apmācības u. tml.) un iespējamās dažādu atbalsta programmu admi
nistratīvās izmaksas.
Parīzes nolīgums, ko 2015. gada decembrī parakstīja 195 valstis, ir pir
mā vispārējā pasaules mēroga vienošanās klimata jomā, kuras mērķis ir pie
lāgoties klimata pārmaiņām un stiprināt noturību pret tām, kā arī ierobežot
globālo sasilšanu krietni zem 2 °C. Modelētais un analizētais scenārijs “Mēr
ķis2030” iekļaujas minētā nolīguma izvirzīto plānu kontekstā. Ilgtspēja un
pāreja uz mazoglekļa un resursu izmantošanas ziņā efektīvāku aprites eko
nomiku ir faktori, kas būtiski ES ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanā.
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101. attēls. SEG
intensitātes indikatora
izmaiņas modelētajos
scenārijos

Viens no rādītājiem, kas raksturo šādu attīstību, ir radītās SEG emisijas uz
vienu saražoto IKP vienību (t CO2 ek./1000EUR). Šā indeksa vērtība Latvijā
ir samazinājusies par apmēram 37% laikposmā no 2000. līdz 2015. gadam
(101. attēls). Lai gan arī esošās politikas scenārijā indeksa vērtība turpina
samazināties, tomēr scenārijā “Mērķis2030” indeksa vērtība 2030. gadā ir
par 16% mazāka nekā bāzes scenārijā, un tas dod lielāku ieguldījumu pār
ejai uz mazoglekļa un resursu ziņā efektīvāku ekonomiku.
Kā jau norādīts, aprēķinātās SEG emisiju prognozes ne-ETS sekto
rā esošās politikas (bāzes) scenārijā 2030. gadā nenodrošina izvirzītā SEG
emisiju samazināšanas mērķa ne-ETS sektorā izpildi. Alternatīvo scenāriju
modelēšanā iegūtie rezultāti ļauj izdarīt secinājumu: lai sasniegtu izvirzīto
SEG emisiju samazināšanas mērķi 2030. gadam, no scenārija īstenošanas
optimālu izmaksu stratēģijas viedokļa ir nepieciešams īstenot SEG emisiju
samazināšanas pasākumus jau tagad. Efektīvi SEG emisiju samazinoši pasā
kumi ir jāīsteno visos sektoros.

Lauksaimniecības nozares
SEG emisiju analīze un emisiju
samazināšanas pasākumu
ekonomiskais novērtējums
Klimata pārmaiņas nes sevī izaicinājumus, kas ir aktuāli lauksaimnie
ciskajai ražošanai gan Latvijā, gan visā pasaulē. Lauksaimniecība rada sil
tumnīcefektu, bet arī saglabā potenciālu klimata pārmaiņu samazināšanas
jomā. Pašlaik lauksaimniecība ir otrs lielākais siltumnīcefektu izraisošo gāzu
(SEG) emisiju avots, veidojot 21,6% no kopējām SEG emisijām valstī. Šis ir zī
mīgs indikators, jo Latvija ierindojas otrajā vietā Eiropas Savienībā pēc lauk
saimniecības emisiju īpatsvara kopējās SEG emisijās. Pirmo vietu ieņem Īrija.
Turklāt lauksaimnieciskajai aktivitātei Latvijā ir tendence pieaugt katru gadu,
kas veicina arī lauksaimniecības aktivitātes radīto SEG emisiju pieaugumu.
Šādas lauksaimniecības nozares radīto SEG emisiju tendences norāda uz to,
ka lauksaimniecības ietekme uz vidi SEG emisiju veidā kļūst arvien intensī
vāka, un SEG emisiju samazinošo pasākumu ieviešana lauksaimniecības
praksē var kļūt par nepieciešamību, lai saglabātu un nodrošinātu ilgtspējīgu
lauksaimniecības nozares attīstību nākotnē. SEG emisiju samazinoši pasā
kumi Latvijai nav nekas jauns un neparasts, jo jau ilgākā laikposmā Latvi
jas lauksaimniecībā tiek īstenoti vairāki SEG emisiju samazinoši pasākumi,
piemēram, biogāzes ražošana, pākšaugu iekļaušana augsekā, mēslošanas
plānu sastādīšana. Tomēr, lai pilnībā varētu izmantot SEG emisiju samazi
nāšanas potenciālu, ir nepieciešama sistemātiska pieeja, kas aptvertu visus
Latvijas apstākļiem piemērotos pasākumus, turklāt ņemot vērā to ievieša
nas izmaksu efektivitāti.
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Latvijas lauku saimniecību tipoloģija SEG emisiju
samazināšanā
Izvērtējot pie SEG emisiju samazinošos pasākumus, jāņem vērā, ka da
žādie lauku saimniecību saimniekošanas veidi un to ekonomiskās attīstības
pakāpes ietekmē SEG emisiju samazināšanas potenciālu un emisiju sama
zinošo pasākumu izmaksu efektivitāti saimniecību līmenī. Lai šo apsvēru
mu varētu ņemt vērā aprēķinos, tie ir jāveic atbilstoši Latvijas lauku saim
niecību tipoloģijai, kuras izveidei tika izmantotas Latvijas lauku saimniecību
uzskaites datu tīkla SUDAT saimniecības (n = 1000, 2014. gads). Vispirms no
sākotnēji izveidotās rādītāju kopas (171 rādītājs), kas raksturo šīs saimnie
cības, ar dispersijas analīzi tika atlasīti tie rādītāji, kas ir statistiski nozīmīgi
klasteru analīzē. Tika iegūti 22 statistiski nozīmīgi rādītāji, kurus izmantoja
klasteru analīzē.
Saimniecību klasteru skaits tika noteikts, izmantojot Elbow metodi, un
tie bija trīs klasteri. Klasteru analīzei tika izvēlēta K-vidējā (K-means) metode,
attāluma mērīšanai tika lietots Eiklīda attālums (Euclidean distance). Izman
tojot klasteru centru koordinātas, tika identificēti iegūtie trīs saimniecību
klasteri. Tomēr jāņem vērā, ka SUDAT lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
aptver tikai tās saimniecības, kas ir ekonomiski aktīvas un ražo savu produk
ciju tirgum. Šādu saimniecību Latvijā ir ap 45% no kopējā saimniecību skaita.
Tāpēc klasteru analīzē identificētie saimniecību klasteri tika papildināti vēl ar
diviem klasteriem – bioloģiskās saimniecības un piemājas saimniecības. Tas
kopumā sniedz pilnīgāku priekšstatu par situāciju Latvijas saimniecībās. Bio
loģisko saimniecību raksturošanai tika izmantota SUDAT datubāze, jo daļa
no bioloģiskajām saimniecībās ietilpst lauku saimniecību uzskaites tīklā, kā
arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) datubāze. Piemājas saimniecību
raksturošanai tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Noslē
gumā pēc 2015. gada datiem tika iegūti šādi pieci Latvijas lauku saimniecību
klasteri, kas tika izmantoti turpmākajā pētījuma gaitā:
•

1. klasteris – intensīvas jauktas specializācijas saimniecības, kas lauk
saimniecības dzīvniekus tur galvenokārt iekštelpu novietnēs (n = 286);

•

2. klasteris – intensīvas graudkopības saimniecības (n = 110);

•

3. klasteris – vidēji lielas jauktas specializācijas saimniecības, kas
lauksaimniecības dzīvniekus laiž ganībās (n = 20 797);

•

4. klasteris – bioloģiskās saimniecības (n = 3473);

•

5. klasteris – piemājas saimniecības (n = 57 130).

SEG emisiju samazinošo pasākumu izmaksas: ieguvumi
un SEG emisiju samazināšanas potenciāls
Kopumā tika izvērtēti 17 pasākumi. Daļa no tiem jau tiek ieviesti prak
sē, jo to nosaka esošā politika (mēslošanas plānošana, meliorācijas sistēmu
uzturēšana, slāpekļa piesaiste (tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotāci
jā), biogāzes ražošanas veicināšana) vai bizness un saimniekošanas veids
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(precīza minerālmēslojuma lietošana, tieša organiskā mēslojuma iestrāde
augsnē, skābu augšņu kaļķošana, minimāla augsnes apstrāde, zaļmēsloju
ma augu audzēšana, barības devu plānošana, barības kvalitātes uzlaboša
na. Daļa pasākumu ir jauni un Latvijā vēl maz zināmi (nitrifikācijas inhibito
ru lietošana, ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās aramzemes augsnēs,
barības bagātināšana ar taukvielām, šķidro kūtsmēslu separēšana, inten
sīva ganīšana (notiek bieža liellopu rotācija pa ganībām), ganību sezonas
pagarināšana). Pētījumā identificēta katra pasākuma maksimālā tehniskā
potenciāla piemērojamība, kas atkarībā no pasākuma veida izteikta hekt
āros vai dzīvnieku skaitā. Tiem pasākumiem, kas jau tiek ieviesti praksē, tika
vērtēts nevis to esošais ieviešanas stāvoklis (jo tas lielākā vai mazākā mērā
jau atspoguļojas ikgadējos SEG emisiju inventarizācijas ziņojumos), bet gan
šā pasākuma papildu ieviešanas iespējas un tā īstenošana lielākā intensi
tāte. Divi atlasītie pasākumi – skābu augšņu kaļķošana un ganību sezonas
pagarināšana – no SEG emisiju samazināšanas viedokļa Latvijas apstākļos
nav efektīvi, jo to ieviešana samazina emisijas, bet vienlaikus arī rada papil
du SEG emisijas, tāpēc, aprēķinot SEG emisiju samazināšanas potenciālu, šie
divi pasākumi netika ņemti vērā.
SEG emisiju samazinošo pasākumu potenciāla Latvijā apkopojums, kas
veidots kā SEG emisiju robežsamazinājuma izmaksu līknes (MACC) katram
identificētajam saimniecību tipam – klasterim, parāda, ka 1. klastera saim
niecībām piemīt liels SEG samazināšanas potenciāls (102. attēls), jo šajā
saimniecību grupā teorētiski ir ieviešami 11 dažādi pasākumi. No tiem trīs
(minimāla augsnes apstrāde, barības devu plānošana, šķidro kūtsmēslu
separēšana) ir izmaksu ziņā izdevīgi pasākumi, jo to robežsamazinājuma iz
maksas ir negatīvas, kas nozīmē, ka to ieviešana rada papildu ieguvumus
(piemēram, samazinās mēslojuma patēriņš, paaugstinās raža). Daļa pasā
kumu ir izmaksu ziņā efektīvi, jo to SEG samazinājuma izmaksas nav pārāk
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augstas. Pie šādiem pasākumiem pieder: ilggadīgie zālāji organiskās aug
snēs, barības bagātināšana ar taukvielām un šķidrmēslojuma tieša iestrā
de (injektors). Savukārt daļa pasākumu ir izmaksu neefektīvi, jo izmaksas
ir pārāk augstas, kas ir saistīts ar lielām investīcijām un augstu inovatīvu
tehnoloģiju vai tehnikas iegādi, kā arī ierobežo ražošanu. Šādi pasākumi ir:
slāpekļa piesaiste (tauriņzieži), zaļmēslojuma augu audzēšana, nitrifikācijas
inhibitori, biogāzes ražošana, šķidrmēslu tieša iestrāde (cauruļu sistēmas).
2. klastera saimniecībās teorētiski ir ieviešami seši pasākumi (103. at
tēls), no kuriem divi (minimāla augsnes apstrāde, precīza minerālmēsloju
ma lietošana) ir izmaksu izdevīgi. Lielu SEG emisiju samazinājumu var dot
ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās aramzemes augsnēs, zaļmēslojuma
augu audzēšana un slāpekļa piesaiste ar tauriņziežiem, taču šie pasākumi
ir ekonomiski neizdevīgi un saistās ar būtisku ražošanas ierobežošanu un
zaudējumiem no neiegūtās peļņas.
3. klastera saimniecībās, kas ir uzskatāmas par tipiskām Latvijas saim
niecībām, teorētiski ir ieviešami deviņi pasākumi (104. attēls). No tiem trīs
(barības kvalitātes uzlabošana, intensīva ganīšana un barības devu plāno
šana) ir izmaksu izdevīgi un vairāk saistoši lopkopības saimniecībām, jo tie
ir saistīti ar dzīvnieku ēdināšanas uzlabošanu un ganību apsaimniekošanu.
Lielu SEG samazinājumu šajā saimniecību grupā dod ilggadīgo zālāju ierīko
šanas organiskajās aramzemes augsnēs un mēslošanas plānošana, turklāt
šie pasākumi šīm saimniecībām ir izmaksu efektīvi. Barības bagātināšana ar
taukvielām, slāpekļa piesaiste ar tauriņziežiem, zaļmēslojuma augu audzē
šana rada salīdzinoši lielu SEG emisiju samazinājuma efektu, taču to ievieša
na ir izmaksu neefektīva.
Pētījuma rezultāti parādīja, ka ir sekmējama arī gudras un atbilsto
šas bioloģiskās saimniekošanas metodes lietošanas paplašināšana, jo daļa
SEG emisiju samazinošo pasākumu, kas skar pārsvarā tās saimniecības, kas
audzē liellopus, ir ieviešami arī bioloģiskajās saimniecībās, radot papildu
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pozitīvo ietekmi gan uz klimatu, gan saimniekošanas efektivitāti. No iegū
tajiem rezultātiem izriet, ka bioloģiskajās saimniecībās ieviešami seši pasā
kumi, no kuriem četri (intensīva ganīšana, barības devu plānošana, barības
kvalitātes uzlabošana un ilggadīgie zālāji organiskajās augsnēs) ir izmaksu
izdevīgi (105. attēls), jo to robežsamazinājuma izmaksas ir negatīvas. Tas no
zīmē, ka to ieviešana rada papildu ieguvumus (piemēram, samazinās mēslo
juma patēriņš, paaugstinās raža). Šķidro kūtsmēslu separēšana ir izmaksu
efektīvs pasākums, jo SEG samazinājuma izmaksas nav pārāk augstas. Sa
vukārt barības bagātināšana ar taukvielām ir izmaksu neefektīva, jo šā pa
sākuma ieviešanas izmaksas šai saimniecību grupai ir pārāk augstas.
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Vismazākais SEG emisiju samazināšanas potenciāls sasniedzams pie
mājas saimniecībās (106. attēls), kas ir loģiski, jo šīs saimniecības ir mazas,
tās apsaimnieko tikai dažus hektārus zemes un nozīmīgu lomu lauksaimnie
ciskajā ražošanā nespēlē. Taču arī šajā saimniecību grupā ir iespējami SEG
samazinošie pasākumi, kas izmaksu ziņā ir izdevīgi. Šie pasākumi ir barības
kvalitātes uzlabošana un ilggadīgo zālāju ierīkošana organiskajās augsnēs.
Īstenojot visus SEG emisiju samazināšanas pasākumus, ir iegūstams
šāds teorētiski iespējamais SEG emisiju samazinājums:
•

1. klastera saimniecībām (intensīvas jauktas specializācijas saim
niecības, kas lauksaimniecības dzīvniekus tur pārsvarā iekštelpu
novietnēs), kur, ieviešot visus izvērtētos pasākumus, teorētiski
maksimālais samazināšanas potenciāls laika periodā no 2017. līdz
2030. gadam būtu 3124 kt CO2;

•

3. klastera saimniecībām (vidēji lielas jauktas specializācijas saim
niecības, kas lauksaimniecības dzīvniekus laiž ganībās), kur, ieviešot
visus izvērtētos pasākumus, teorētiski maksimālais samazināšanas
potenciāls laika periodā no 2017. līdz 2030. gadam būtu 2918 kt CO2;

•

2. klastera saimniecībām (intensīvas graudkopības saimniecības),
kur, ieviešot visus izvērtētos pasākumus, teorētiski maksimālais
samazināšanas potenciāls laika periodā no 2017. līdz 2030. gadam
būtu 1381 kt CO2.

Daudz mazāks SEG emisiju samazināšanas potenciāls ir bioloģiska
jām saimniecībām un piemājas saimniecībām. Tomēr jāņem vērā, ka aprē
ķinātais SEG samazināšanas potenciāls ir maksimāli teorētiskais, īstenojot
pasākumus noteiktā apjomā un intensitātē, kas tika ņemti vērā aprēķinos.
Praksē SEG samazināšanas potenciāls varētu būt daudz mazāks. Tāpat jā
ņem vērā, ka daļa pasākumu ir izmaksu neefektīvi, jo to ieviešana saistās ar
papildu investīcijām vai ražošanas ierobežošanu, kas lauksaimniekiem nes
zaudējumus un kuru īstenošana praksē bez īpaša atbalsta ir maz ticama.
Lai uzskatāmi atspoguļotu izvērtēto pasākumu ietekmi uz SEG emisi
ju samazinājumu, kā atskaites punkti tika izvēlēti 2005. un 2030. gads, jo
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106. attēls. SEG emisiju
robežsamazinājuma
izmaksu līkne (MACC)
5. klastera saimniecībām
(piemājas saimniecības)

2005. gads ir tā sauktais bāzes gads, pret kuru tiek vērtēts emisiju pieau
gums. 2030. gads ir atskaites gads, kurā atbilstoši Parīzes nolīgumam un
Saistību pārdales regulas priekšlikuma projektam Latvijai līdz 2030. gadam
nepieciešams samazināt ne-emisiju tirdzniecības sistēmas sektoru (mazā
enerģētika, transports, mājsaimniecības, lauksaimniecība, atkritumu ap
saimniekošana) SEG emisiju apjomu par 6% no 2005. gada apjoma.
Lauksaimniecības SEG emisiju prognozes liecina, ka, turpinot lauksaim
niecībai attīstīties pašreizējā tempā, kā arī turpinot īstenot esošo politiku,
kas paredz dažādus nosacījumus, prasības un atbalsta pasākumus lauk
saimniekiem (kūtsmēslu uzglabāšanas nosacījumi, biogāzes ražošana, pāk
šaugu iekļaušana augsekā, bioloģiskā un integrētā lauksaimniecība, precīzā
augkopība un lopkopība, mēslošanas plāni, slāpekļa apsaimniekošanas no
sacījumi īpaši jutīgajās teritorijās un prasības kūtsmēslu izkliedē), SEG emisi
jas 2030. gadā varētu būt ap 3385,7 kt CO2eq. Salīdzinot ar 2005. gada līmeni,
prognozētās SEG emisijas 2030. gadā varētu būt par 45% vairāk, nekā tas
bija 2005. gadā. Tas nozīmē, ka SEG emisiju tuvināšana 2005. gada emisiju
līmenim nav iespējama bez papildu pasākumiem. Lai izvērtētu to ietekmi,
SEG samazināšanas potenciāls tika aprēķināts pēc diviem scenārijiem:
1. scenārijs – maksimāli iespējamais, kurā tika aprēķinātas SEG emisi
jas pēc visu pasākumu (n = 15) ieviešanas. Pētījumā tika konstatēts,
ka divi atlasītie pasākumi – skābu augšņu kaļķošana un ganību sezo
nas pagarināšana – no SEG emisiju samazināšanas viedokļa Latvijas
apstākļos nav efektīvi, jo to ieviešana samazina emisijas, bet vienlai
kus arī rada papildu SEG emisijas. Tāpēc, aprēķinot SEG emisiju sa
mazināšanas potenciālu, šie divi pasākumi netika ņemti vērā;
2. scenārijs – reāli iespējamais. Šajā scenārija tika ņemts vērā, ka atse
višķu pasākumu ieviešana prasa lielas investīcijas vai ierastās ražo
šanas prakses maiņu, kas varētu būt ierobežojošie faktori, šos pasā
kumus praktiski realizējot. Tādējādi aprēķinātais SEG samazināšanas
potenciāls nav sasniedzams. Tāpēc atsevišķi pasākumi – meliorācijas
sistēmu uzturēšana; minimāla augsnes apstrāde; ilggadīgo zālāju
ierīkošana organiskajās aramzemes augsnēs; biogāzes ražošanas
veicināšana; intensīva ganīšana (notiek bieža liellopu rotācija pa ganī
bām) – tika izņemti no aprēķiniem, un SEG emisijas tika rēķinātas tikai
pēc to pasākumu ieviešanas, kur īstenošana ir reāli iespējama (n = 10).
Aprēķinu rezultāti rāda: īstenojot reāli ieviešamos pasākumus (2. scenā
rijs), SEG emisijas 2030. gadā varētu būt ap 3042,7 kt CO2eq (107. attēls), kas
veido SEG emisiju samazinājumu par 10%, ja salīdzina ar SEG emisiju progno
zi. Ja salīdzina šā scenārija SEG emisijas ar 2005. gada līmeni, secināms, ka
tās ir par 30% lielākas nekā 2005. gadā. Ieviešot visus analizētos pasākumus
(1. scenārijs), SEG emisijas 2030. gadā varētu būt ap 2682,9 kt CO2eq, kas vei
do SEG emisiju samazinājumu par 21%, ja salīdzina ar SEG emisiju prognozi.
Taču arī šajā variantā SEG emisijas nesasniedz 2005. gada līmeni, tās ir par
15% lielākas nekā 2005. gadā. Iegūtie rezultāti liecina, ka SEG emisiju sama
zināšana lauksaimniecībā, saglabājot esošo lauksaimniecības attīstības tem
pu, ir liels izaicinājums un prasa kompleksus risinājumus dažādu pasākumu
ieviešanā.
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Izskalotā slāpekļa ietekme uz N2O emisiju apjomu
Lauksaimniecības nozarē siltumnīcefekta gāzu emisijas rodas dažādos
ražošanas procesos un to starpfāzēs. Netiešā dislāpekļa oksīda (N2O) emi
sija veidojas, visu veidu mēslojuma slāpeklim izskalojoties un noskalojoties
no augsnes. Apkopotā informācija rāda, ka, SEG inventarizācijas mērķiem
aprēķinot netiešo N2O emisiju no augsnēm, būtu jāizmanto Klimata pārmai
ņu starpvaldību padomes vadlīnijās (IPCC, 2006) ieteiktais slāpekļa izneses
koeficients 0,3. Taču dažās valstīs ir veikti pētījumi, kas liecina, ka iegūtās
slāpekļa izneses koeficienta vērtības ir mazākas. Arī Latvijā slāpekļa izneses
koeficients varētu būt atšķirīgs no IPCC vadlīnijās noteiktā, tāpēc tika veikta
slāpekļa izneses koeficienta pārrēķināšana atbilstoši Latvijas klimatiskajiem
apstākļiem, ņemot vērā arī pašreizējo mēslojuma izmantošanas intensitāti.
Slāpekļa noplūde ir atkarīga no tā koncentrācijas notecē un ūdens bilances
faktoriem, un tā tika aprēķināta pēc 1. formulas:
(1.),
kur:
L – slāpekļa noplūde aprēķina periodam (gadam), kg ha–1;
Ci – aprēķina periodam interpolētā diennakts slāpekļa koncentrācija, mgl–1;
Qi – diennakts noteces apjoms, mm.
Slāpekļa izneses koeficients tika aprēķināts pēc 2. formulas:
(2.),
kur:
L – slāpekļa noplūde aprēķina periodam (gadam), kg ha–1;
FN – slāpekļa gada iestrādes norma, kg ha–1.
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Slāpekļa izskalošanās koeficienta noteikšanā tika izmantoti Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedrā iegū
tie lauksaimniecības noteču monitoringa dati no 1998. līdz 2014. gadam un
Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par mēslojuma izmanto
šanu Latvijā. Pētījuma rezultāti norāda, ka N2O netiešo emisiju aprēķiniem
no augsnes Latvijas apstākļos izmantojams slāpekļa izneses koeficients
FracLEACH–(H)VID = 0,23. Izmantojot pētījumā iegūto un emisiju aprēķiniem IPCC
rekomendēto slāpekļa izneses koeficientu, jāsecina, ka Latvijas apstākļos
noteiktā slāpekļa izneses koeficienta izmantošana samazina kopējās N2O
emisijas no augsnes vidēji par 2%, savukārt netiešā N2O emisija no augsnes
vidēji samazinās par 16%.
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