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Eiropas Komisijas eksperti vērtē
GroundEco rezultātus - 2
 
Igaunijas pilotteritorijā noris lauka
darbi - 5
 

LASIET VAIRĀK:

Pētījumi Kazu lejā liecina par iespējamu
lauksaimniecības piesārņojumu

 

Šī gada aprīlī Latvijas Universitāte uzsāka projekta
GroundEco aktīvo lauka jeb pilotpētījumu daļu. Tā
ietvaros tiek novērota pazemes un virszemes
ūdens līmeņu dinamika, kā arī ūdens ķīmiskā
sastāva (kvalitātes) izmaiņas no pazemes ūdeņiem
atkarīgajā sauszemes ekosistēmā Kazu lejā.
Regulāri mērījumi tiek veikti gan avotos, gan
gruntsūdens monitoringa urbumos un Triečupītē.

Diemžēl pirmie rezultāti nav iepriecinoši. Konstatēta relatīvi augsta slāpekļa savienojumu koncentrācija
Kazu lejas avotu ūdeņos, kas liecina par lauksaimniecības piesārņojumu. Plašākus secinājumus varēs
izdarīt, kad tiks iegūti visi novērojumu programmas rezultāti nākamā gada sākumā.

Ūdens paraugu ievākšana Kazu lejā
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Maijā GroundEco projekta vadošā partnera,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra  (LVĢMC) telpās viesojās Eiropas
Komisijas (EK) eksperti – Manuels Sapiano no
Maltas Enerģijas un ūdens aģentūras un
Andreas Šeidleders no Austrijas Vides
aģentūras. Tikšanās laikā tika prezentēta no
pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes
ekosistēmu metodika, kā arī atkarīgo
ekosistēmu identificēšanas pieeja. 

Attēlā: Augsnes temperatūras zondes kontroles 
modulis ir gatavs uzstādīšanai

Eiropas Komisijas eksperti atzinīgi novērtē
GroundEco rezultātus un izveidoto partnerību 

 

Ar metodiku iepazīstināja GroundEco projekta koordinatore Inga Retiķe (LVĢMC), bet biotopu eksperte
Agnese Priede (Dabas aizsardzības pārvalde, DAP) detalizēti skaidroja, kā plānots identificēt no pazemes
ūdeņiem atkarīgās sauszemes ekosistēmas pārrobežu teritorijā.

Eksperti līdz šim projektā paveikto novērtēja atzinīgi un sniedza vērtīgus ieteikumus, kā turpmāk uzlabot
no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes ekosistēmu apsaimniekošanu saskaņā ar Ūdens
struktūrdirektīvas (ŪSD) prasībām. Savukārt izvēlētā atkarīgo ekosistēmu apsaimniekošanas pieeja tika
novērtēta kā pozitīvi ambicioza. Īpašu uzslavu saņēma izveidotās partnerības, jo vienota mērķa
sasniegšanai apvienotas gan uzraugošās institūcijas, dabas aizsardzības eksperti, zinātnieki, kā arī
politikas veidotāji.

Sanāksmē piedalījās arī Ieva Jakovļeva, kura pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju. Ekspertu vizītes mērķis bija novērtēt ŪSD Latvijā ieviešanas progresu attiecībā uz pazemes
ūdeņu apsaimniekošanu.

Nozīmīgs pētījuma programmas elements ir jaunu, zemu izmaksu
sensoru izstrāde un pārbaude lauka apstākļos. Kazu lejā jau ir
uzstādīti, piemēram, augsnes temperatūras profila devēji. Iegūtos
datus varēs izmantot, lai aprēķinātu pazemes ūdens difūzās
plūsmas virzienu un tā izmaiņas laikā. Salīdzinot ar tradicionālo
pieeju – ūdens līmeņa mērījumiem vairākos gruntsūdens urbumos
– aprīkojuma un lauka darbu izmaksas jaunajiem sensoriem ir
zemākas, bet datu analīze ir komplicētāka.
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Vairāk par ekspertu misiju, ko finansē EK, skatiet ŠEIT

http://www.aquacoope.org/peertopeer/en/


 

Nodibināt darba grupu ar regulārām tikšanās reizēm, kurā ietilpst gan pazemes ūdeņu
eksperti, gan dabas aizsardzības eksperti, lai kopīgi plānotu no pazemes ūdeņiem
atkarīgo sauszemes ekosistēmu apsaimniekošanu atbilstoši ŪSD prasībām

Primāri uzmanību veltīt tām no pazemes ūdeņiem
atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kuru sliktā stāvokļa iemesls ir vai varētu
būt pazemes ūdeņi

EK ekspertu ieteikumi:

Apvienot jeb grupēt līdzīgas atkarīgās sauszemes
ekosistēmas un monitoringu veikt tikai izvēlētos reprezentatīvos punktos. Tālāk
iegūtos monitoringa rezultātus attiecināt uz citām līdzīgām ekosistēmām

Par pamatu no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes
ekosistēmu identificēšanai izmantot ŪSD piedāvāto pakāpenisko
pieeju

Veģetācijas izpēte Kazu lejā 

 

 
 
Veģetācija ir vienkāršākais un ātrākais veids kā indikatīvi noteikt nelabvēlīgas pārmaiņas no pazemes
ūdeņiem atkarīgās sauszemes ekosistēmās, kas ir pirmais solis komplicētajā šādu ekosistēmu
novērtēšanas shēmā un Latvijā tiek testēts dabā pirmo reizi.
 
 

2019. gada vasarā Latvijas pilotteritorijā
DAP eksperte Agnese Priede veica
veģetācijas izpēti. Tika identificētas no
pazemes ūdeņiem atkarīgās sauszemes
ekosistēmas, kā kritēriju izmantojot
veģetācijas sastāvu, un noteikts veģetācijai
raksturīgais sugu sastāvs. Turpmāk,
analizējot datus un vērtējot veģetācijas
kopsakarības ar pazemes ūdeņu ietekmi,
varēs izvērtēt, kādā mērā veģetāciju un
noteiktas sugas var izmantot no pazemes
ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšanā,
kartēšanā un stāvokļa noteikšanā.
 
 
 
 

Attēlā: DAP eksperte A. Priede, pētot Kazu lejas avoksnāju veģetāciju
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Eksperte apsekoja Kazu leju, kartējot avotu izplūdes
vietas ielejas nogāzēs un avotu barotos mitrājus ielejas
gultnē. Kazu lejā atrodas Septiņavotu ūdenskritums un
Jaunzemju-Lībānu saldūdens kaļķieža atsegums, kas ir
visā Latvijā zināmi apskates objekti. Tie ir interesanti ne
tikai no ģeoloģiskā un ainaviskā viedokļa, bet tur
sastopams arī īpatnējs, tikai saldūdens kaļķiezi
(avotkaļķi) izgulsnējošus avotus raksturojošs augu sugu
kopums. Tomēr populārie apskates objekti ir tikai daļa no
Kazu lejas dabas bagātībām. Stāvajās, mežainajās Kazu
lejas nogāzēs izplūst daudz nelielu avotu, kas veido
nelielas kaskādes un “staburagus”, kā arī baro avotu
purvu ielejas gultnē.
 
 
 
 
 
 

Kazu lejas mežainās nogāzes un avotu barotais mitrājs
ielejas gultnē, ko ietekmējusi kūdras ieguve 20. gs.
60. gados.

Ielejas stāvajās nogāzēs izplūstošie avoti vietām veido
plašus sūnu paklājus, kur dominē mainīgā avotspalve –
suga, kas sastopama vienīgi tādā vidē, kur ir tekošs
ūdens un notiek kalcija karbonāta izgulsnēšanās.
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Kazu leja ir stipri pārveidota. Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā tur rakti saldūdens kaļķieži, tādējādi, visticamāk,
iznīcinot arī daļu avotu, bet vēlāk iegūta kūdra, izrakti
grāvji. Šis pētījums palīdzēs novērtēt teritorijas
dabiskuma pakāpi un ietekmes. Daļa ietekmju ir saistītas
ar pārmaiņām hidroloģiskajā režīmā, daļa ar citiem
faktoriem, piemēram, apmeklētāju radīto izmīdījumu
avotos un invazīvo sugu izplatīšanos. Zināms, ka
teritorija ir cilvēka darbības pārveidota, bet minētais
pētījums palīdzēs noskaidrot, kādā mērā un kāda ir
ietekmēto biotopu atjaunošanās kapacitāte.
 
Pētījumu gaitā tiek aprakstīti 0,25 m² lieli parauglaukumi,
kas tiek izvietoti transektēs, tā mēģinot aptvert visu Kazu
lejas avotu biotopu daudzveidību. Tādi parauglaukumi
katrā avotu biotopā ierīkoti vismaz trīs. Samērā liels
atkārtojumu skaits ļaus novērtēt tipisko sugu kopumu un
variācijas, un skaidrot ietekmju raksturu.
 

 

 

Kūdras ieguves un bebru ietekmētais avotu
purvs austrumu daļā.

Šādos veģetācijas parauglaukumos uzskaita sastopamās
augstāko augu un sūnu sugas un nosaka katras projektīvo
segumu. 

Foto: Agnese Priede, Dabas aizsardzības
pārvalde



Igaunijas pilotteritorijas – Matsi avotu purva lauka
darbi

 

Kopš aprīļa arī projekta partneri no Tallinas
Universitātes Ekoloģijas institūta un Igaunijas
Ģeoloģijas dienesta veic nepārtrauktu virszemes un
pazemes ūdeņu līmeņu, kā arī ūdeņu kvalitātes
monitoringu Igaunijas pilotteritorijā – Matsi avotu
purvā. Pilotvieta atrodas Veru apgabala Rouges
pagastā, Matsi ciemā. Avoti ir izvietoti Mustjoe upes
ielejas kreisajā nogāzē. Tiek pētīta iespējamā
mijiedarbība starp Matsi avotu purvu un
Vidusdevona pazemes ūdensobjektu Koivas upju 
 
 
 

 

Matsi avotu purvs. Foto: Jaanus Terasmaa, Tallinas Universitāte

baseinā, kā arī novērtēti apkārtnes
hidroģeoloģiskie apstākļi, virszemes un
pazemes ūdeņu līmeņu dinamika un
iespējamās slodzes. Viens no projekta
rezultātiem ir sniegt rekomendācijas no
pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes
ekosistēmu monitoringa uzlabošanai Igaunijas
un Latvijas pazemes ūdeņu un saistīto
ekosistēmu kvalitāti uzraugošajām iestādēm.
 
 

 

Ar bezpilota lidaparātu uzņemta Matsi avotu purva dienvidaustrumu daļas (pamata monitoringa tīkla teritorija) foto kolāža. 
Foto: Raimo Pajula
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Igaunijas pilotteritorijas – Matsi avotu purva lauka
darbi

 

2018. gada aprīlī un augustā pirms monitoringa uzsākšanas Matsi
pilottteritorijā tika ierīkots virszemes un pazemes ūdeņu
monitoringa tīkls. Sākumā ierīkoti pjezometri jeb sekli urbumi un
izvēlētas piemērotākās virszemes ūdeņu monitoringa vietas.
Papildus tika atrastas un iekļautas monitoringa tīklā jau ierīkotas
akas un urbumi apkārtnē esošajās fermās un mājsaimniecībās.
Avotu purvā četras novērojumu stacijas sastāv no divu veidu
pjezometriem: seklie pjezometri kūdras nogulumos un dziļāki
pjezometri, kas atsedz ūdens nesējslāni zem kūdras un
saldūdens kaļķieža nogulumiem.
 
 

 
 

 

Monitoringa tīkls Matsi avotu purvā un tā apkārtnē Julijā Igaunijas Matsi avotu purvā
viesojās kolēģi un studenti no
Amerikas Savienotajām Valstīm,
kuri ieradās valstī projekta “ASV-
Igaunijas pētniecības partnerība
pagātnes klimata dinamikas
rekonstrukcijai” ietvaros. Eksperti
no Igaunijas Ģeoloģijas dienesta un
Tallinas Universitātes iepazīstināja
viesus ar GroundEco pilotteritoriju
un projekta ietvaros veiktajiem
pētījumiem, principiem un
izmantoto metodoloģiju.
 
 

 

Matsi avotu purvā
viesojas pētnieki no
ASV

 

Pjezometru ierīkošana avotu purvā. Foto: Jaanus Terasmaa, Tallinas Universitāte
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Automātisko līmeņa nolasītāju ievietošana
pjezometros. Foto: Jaanus Terasmaa, Tallinas
Universitāte

 

Divi pjezometri tika ierīkoti Kvartāra smilts nogulumos avota
purvam piegulošajā teritorijā. Kopumā monitoringa tīkls sastāv
no 18 monitoringa punktiem: divi dziļāki urbumi, divas akas,
vienpadsmit pjezometri (seši ierīkoti minerālgruntī un pieci purva
nogulumos) un trīs virszemes ūdeņu monitoringa punkti.
Regulārs monitorings tiek veikts 15 - 17 punktos no 18
ierīkotajiem monitoringa punktiem. Kopumā ir ievietoti 14
automātiskie līmeņa nolasītāji, lai nepārtraukti mērītu ūdens
līmeņu izmaiņas. Tāpat ir ievietots lietus ūdeņu savācējs, lai
novērtētu lokālo nokrišņu daudzumu.

Projekta ietvaros ir norisinājušās jau trīs paraugu ievākšanas
kampaņas – 2019. gada aprīlī, maijā un jūlijā. Ūdens paraugi
ievākti no visām izvēlētajām monitoringa vietām. Lauka apstākļos
tika mērīti ātri mainīgie parametri (pH, elektrovadītspēja,
izšķīdušais skābekļa saturs un temperatūra), kā arī nolasīti ūdens
līmeņu mērījumi. Katrā monitoringa punktā tika ievāktas sešas
ūdens pudeles turpmākām analīzēm Igaunijas un Latvijas
laboratorijās. Transportēšanas vajadzībām paraugi tika
konservēti – filtrēti, paskābināti un uzglabāti aukstumkastēs.

Ūdens paraugu sagatavošana pirms ievietošanas
aukstumkastē turpmākai transportēšanai. 
Foto: Jaanus Terasmaa, Tallinas Universitāte
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Kūdras zondēšanas profils ar saldūdens kaļķieža nogulumiem labajā
pusē. Foto: Siim Tarros, Igaunijas Ģeoloģijas dienests

Lai noteiktu avota purvā esošo nogulumu sastāvu un
struktūru, pētīts kūdras un augsnes sastāvs katrā
monitoringa punktā. Kūdras nogulumu slāņa
izplatības robežas tika noteiktas, balstoties uz
kūdras sadalīšanās pakāpi. Pētījuma teritorijā tika
identificēti arī citu nogulumu veidi, tādi kā saldūdens
kaļķiezis, mālaina un rupjgraudaina smilts. Pētījumi,
kas veikti ar ģeoradaru, ļāva padziļināti izprast avota
purva nogulumu struktūru un noteikt minerālgrunts
ieguluma dziļumu. Kopumā tika veikti un analizēti 17
profili. Lai interpretētu un validētu ar ģeoradaru
iegūtos rezultātus, papildus tika veikta zondēšana un
nogulumu apraksts aptuveni 20 punktos.



 

 

Jūlijā Matsi pilotteritorijā Igaunijā veikta veģetācijas kartēšana.
Vispirms teritorijā pēc sugu sastāva līdzības nodalītas augu
sabiedrības. Katrā no konstatētajām augu sabiedrībām
aprakstīti 3 – 5 veģetācijas parauglaukumi. Katrā
parauglaukumā uzskaitītas visas augu sugas un to segums
procentos – kopā 58 kvadrātveida laukumos izmērā 50 x
50 cm. Kopumā abos pilotteritorijas avotu purvos
parauglaukumos konstatēta 71 vaskulāro augu suga un 13
sūnu sugas, tostarp vairākas aizsargājamas sugas, piemēram,
dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus, kas Igaunijā ir
iekļauta aizsargājamo sugu II kategorijā kā valsts mērogā
apdraudēta suga. Matsi avotu purvā aug arī vairākas orhideju
sugas. Viena no tām, purva dzeguzene Epipactis palustris,
šajā teritorijā ir bieži un lielā skaitā sastopama. Vērtējot no
veģetācijas izpētes viedokļa, Matsi avotu purvā sastopamās
augu sabiedrības liecina par labu ekosistēmas stāvokli.

Veģetācijas kartēšana. 
Foto: Jaanus Terasmaa, Tallinas Universitāte
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Materiāla veidošanā piedalījās: 
Inga Retiķe (Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs), Agnese Priede (Dabas
aizsardzības pārvalde), Jānis Bikše un Andis Kalvāns
(Latvijas Universitāte), Siim Tarros (Igaunijas
Ģeoloģijas dienests), Ieva Bīviņa (Vidzemes
plānošanas reģions) un citi projekta partneri.

@vsialvgmc @LUGZZF
@VidzemesPlanosanasRegions
@dabasparvalde
@keskkonnaministeerium
@EestiGeoloogiateenistus

@LVGMC_Meteo

Nepalaidiet garām arī citus projekta
pasākumus, sekojiet projekta partneriem
sociālajos tīklos un apmeklējiet
"GroundEco" mājaslapu      ŠEIT 

@VidzemesRegions

@LTIOK

 
 
Augstākminētā informācija šajā izdevumā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild
par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Izdevums sagatavots projektā “No pazemes ūdeņiem
atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana
pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā”
(GroundEco), kas īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam ietvaros. Tā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu
kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu
apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju
baseinā.

https://www.facebook.com/VSIALVGMC/
https://www.facebook.com/LUGZZF/
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/
https://www.facebook.com/dabasparvalde/
https://www.facebook.com/keskkonnaministeerium/
https://www.facebook.com/Eesti-Geoloogiateenistus-168897230531824/
https://twitter.com/LVGMC_Meteo
http://bit.ly/GroundEco
https://twitter.com/VidzemesRegions
https://www.facebook.com/LTIOK/
https://estlat.eu/en/estlat-results/groundeco.html

