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AKTUĀLI:

Kazu lejas avotu ūdeņos būtiski paaugstināts 
nitrātu saturs
Projekta "GroundEco" ietvaros kopš 2018. gada īstenots pilotpētījums Priekuļu novada Kazu lejā. Tas ir iespaidīgs ielejveida
pazeminājums netālu no Cēsīm. Kazu leja ir slavena ar Septiņavotu ūdenskritumu, kas kaskādes veidā plūst pār sešus
metrus augstu mākslīgi veidotu saldūdens kaļķiežu atsegumu. Tā kā arī mūsdienās šeit turpinās avotkaļķu veidošanās un
ielejas gultnē atrodas mitrājs, GroundEco projektā tika nolemts veikt padziļinātu šīs vietas izpēti.  

Kazu lejas avotu debits – izplūstošais ūdens apjoms – ir sezonāli ļoti mainīgs. Izmērītais kopējais izplūstošā ūdens apjoms
atkarībā no sezonas mainās no aptuveni 5 līdz vairāk nekā 60 l/s!

Kazu lejas lielāko avotu sateces baseins jeb gruntsūdeņu barošanās apgabals ir starp Kazu leju, Cēsīm un Priekuļiem.
Sateces baseinā dominē intensīvi apsaimniekotas lauksaimniecības zemes. Galvenās avotu grupas barošanās apgabals ir
aptuveni 1,8 km², kas nesakrīt ar virszemes sateces baseinu.

Kazu lejā tika ierīkoti trīs pazemes ūdens līmeņa monitoringa urbumi, kas aprīkoti ar automātiskiem pazemes ūdens līmeņa
un elektrovadītspējas devējiem. Sešās grunts, avotu un virszemes ūdens paraugu ievākšanas reizēs iegūti 57 ūdens
paraugi analīzēm laboratorijā. Ūdens paraugos noteikta pamatjonu, biogēno elementu un mikroelementu koncentrācija, kā
arī ūdens stabilo izotopu attiecības. Papildus veikti automātiski ūdens temperatūras mērījumi divos avotos un divos
virszemes ūdens objektos, kā arī mērītas grunts temperatūras svārstības vertikālā griezumā vienā punktā.



Vēsturiskajos materiālos atrodamas ziņas, ka
kopējais sākotnējais avotkaļķu apjoms Kazu lejā
pārsniedzis 230 tūkstošus kubikmetru. Lielākā daļa
no tā 20. gs. laikā ir izrakta. Šis nogulumu apjoms
savulaik ar avota ūdeņiem izšķīdušā veidā ir
iznests virszemē. Ja ar to vienmērīgi pārklātu avotu
barošanās apgabalu, veidotos 12 cm biezs slānis.
Papildus jāņem vērā, ka no kopējā avota ūdeņos
izšķīdušo iežu apjoma avotkaļķa formā izgulsnējas
tikai neliela daļa no izšķīdušo iežu apjoma, kas
kopumā ir ievērojami lielāks. Tas liek domāt, ka
dolomītos, no kuriem izplūst avotu ūdeņi, ir
attīstījušies karsta procesi – iežiem šķīstot,
paplašinājušās plaisas un poras. Vēsturiskajos
avotos ir ziņas par ūdens rijējiem laukos ap Kazu
leju, kas apstiprina, ka šeit noris karsta process.

Kazu lejas sateces baseins: sarkanā līnija – virszemes sateces baseins; melnie daudzstūri – pazemes sateces apgabals;
zaļais fons – necaurlaidīgo nogulumu izplatības areāls zem dolomītu slāņa, no kura izplūst Kazu lejas avoti, pamatnē.
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Siltos vasaras rītos tuvējo māju iedzīvotāji ir
novērojuši, ka avota ūdens dažkārt kļūst pienains.
To, visticamāk, izraisa sīko kalcija karbonāta
kristālu augšana ūdenī, kas izgulsnējoties veido
kaļķiežus arī mūsdienās.

Septiņavotu strauta ūdens iekrāsojies pienains pie Jaunzemju
mājām. Foto: Anda Magone, 2019. gada 25. jūlijs



Pētījumā konstatēts, ka Kazu lejas avotu ūdeņos ir būtiski
paaugstināts nitrātu saturs. Visticamāk, nitrātu piesārņojuma
izcelsme ir lauksaimniecībā izmantotie augu mēslošanas līdzekļi.
Visaugstākais nitrātu saturs (vidēji 35,6 mg/l) ir tieši galvenās
avotu grupas avotos, kuru straume tālāk veido Septiņavotu
ūdenskritumu. Vidējā koncentrācija nepārsniedz dzeramajā ūdenī
pieļaujamo nitrāta jonu koncentrācijas robežvērtību (50 mg/l),
tomēr ir būtiski augstāka nekā Gaujas upju baseinu
apsaimniekošanas plānā norādītā kopējā slāpekļa dabiskā fona
robežvērtība (6,6 mg/l izteiktu kā nitrāta jona ekvivalents). 

Latvijā parasti pazemes ūdeņos slāpekļa savienojumu
koncentrācijas ir ļoti zemas, jo tie noārdās ūdens nesējslāņos
valdošajos bezskābekļa apstākļos. Ticams, ka plaisainie dolomīti
un tajos notiekošā ātrā pazemes ūdens plūsma bagātina
pazemes ūdeņus ar skābekli, radot labvēlīgus apstākļus nitrāta
jonu saglabāšanai.
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Kazu lejas mitrāju komplekss ļoti efektīvi uztver no
avotiem nākošo slāpekļa savienojumu piesārņojumu.
Diemžēl šis dabiskais filtrs darbojas tikai vasarās, kad
aktīvi norisinās bioloģiskie procesi. Turklāt galvenā
ūdens straume no Septiņavotu ūdenskrituma apiet šo
dabisko filtru – tā ieplūst tieši Triečupītē, kas dažus
kilometrus lejpus Kazu lejas ietek Gaujā. 

Kazu lejas avoti joprojām izgulsnē kaļķiežus, bet to
ūdeņos ir atrasts būtisks lauksaimniecības radīts
piesārņojums. Tomēr tas daļēji tiek absorbēts no
pazemes ūdeņiem atkarīgajās ekosistēmās pašā Kazu
lejā. Līdzšinējo pētījumu rezultāti liek domāt, ka pašu
avotu un mitrzemju ekoloģiskā kvalitāte necieš no
paaugstinātā slāpekļa savienojumu satura ūdenī. 

Viens no būtiskākajiem "GroundEco" pienesumiem ir radītā metodika no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes
ekosistēmu (PŪASE) identificēšanai un novērtēšanai. Pielietojot metodiku, tika identificēti 60 PŪAE poligoni Gaujas-Koivas
pārrobežu upju baseinā ar kopējo platību ~732 ha (teju 2/3 Roņu salas izmērā). Tā ietver arī kvantitātes (līmeņu) un
kvalitātes (piesārņojuma) novērtēšanas shēmas, kas ļauj apzināt, vai pazemes ūdeņu stāvoklis rada kaitējumu PŪASE, un
vajadzības gadījumā plānot degradētu PŪASE atjaunošanas pasākumus. Pirmā metodikas aprobācija notika projekta
pilotvietās – Matsi avotu purvā (Igaunijā) un Kazu lejā, kur tika meklētas labākās pieejas PŪASE turpmākajiem pētījumiem.

Metodika turpmāk tiks pielietota 3. cikla upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanā (2022-2027), kas savukārt
nodrošinās kopīgo pazemes ūdens resursu (galvenā dzeramā ūdens avota) un saistīto ekosistēmu aizsardzību ilgtermiņā.

Ar izstrādāto metodiku, pilotpētījumiem un rekomendācijām iespējams iepazīties šeit (angļu valodā). 

Salīdzinājums starp vasarā un ziemā novēroto vidējo nitrāta jona koncentrāciju (NO , mg/l) dažādos ūdens avotos Kazu
lejā 

Metodikas izstrāde un testēšana PŪASE identificēšanai un
novērtēšanai

Projekta brošūra, kas apkopo projektā paveikto pieejama latviešu, igauņu un angļu valodās.

Vasara Ziema
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https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_final_report.pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_final_report.pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_brochure_LV.pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_brochure_EE.pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_brochure_ENG.pdf
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Projektā izstrādāti zemo izmaksu sensori, lai meklētu
alternatīvus veidus no pazemes ūdeņiem atkarīgo
ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai. Sensori tika
projektēti, būvēti, testēti lauka apstākļos pilotteritorijās Kazu
lejā un Matsi avotu purvā. Nozīmīgākā izstrādātā iekārta ir
temperatūras vertikālā profila zonde, kas sastāv no pieciem
kalibrētiem temperatūras sensoriem, kas ievietoti vertikāli
dažādos dziļumos (no 25 cm līdz 2,5 m) un veic
temperatūras mērījumus reizi piecās minūtēs. Ir iegūti dati
no abās pilotteritorijās izvietotajām temperatūras vertikālā
profila zondēm, kas ļauj salīdzināt abas teritorijas un
novērtēt pazemes ūdeņu dinamiku.

Attēlā redzamas krāsaini iekrāsotas temperatūras vērtības,
kas attēlotas dziļuma un laika skalā abām pilotteritorijām.
Tumši zilie laukumi abu attēlu augšdaļā iezīmē periodus,
kad seklāk esošajos nogulumos temperatūra ir ievērojami
zemāka nekā dziļāk esošajos nogulumos, kas ziemas
periodā ir normāla parādība. Ir novērojamas atšķirības, kā
šis aukstais temperatūras signāls attīstās līdz ar dziļumu.

Kazu lejā ievāktajos datos redzams, ka zemo temperatūru
signāls spēj iespiesties vairāk nekā 2 m dziļumā, kamēr
Matsi pilotteritorijā iegūtie dati uzrāda auksto temperatūras
signālu pilnīgu apslāpēšanu jau 1–1,5 m dziļumā.

Iegūtie rezultāti liecina, ka Matsi pilotteritorijā ir novērojama
augšupejoša pazemes ūdeņu plūsma, atslogojot dziļāk
iegulošos Gaujas-Arukilas pazemes ūdens nesējslāņa
ūdeņus, kuru temperatūra ir sezonāli maz mainīga –
aptuveni 7–7,5 °C. Savukārt Kazu lejā ievāktie dati liecina
par dinamiskāku hidroģeoloģisko situāciju ar lielāku
virszemes ūdeņu ietekmi. Šos novērojumus apstiprina arī
pazemes ūdens līmeņu datu analīze. Salīdzinot abas
pilotteritorijas, ir secināms, ka sensoru ierīkošanas vietās
pazemes ūdeņiem lielāka loma ir Matsi avotu purvā, bet
Kazu lejā mazāka. Tomēr šie dati nav attiecināmi uz visu
teritoriju, jo ierīkotie sensori spēj novērtēt tikai konkrētajā
ierīkotajā vietā esošo situāciju. Par spīti dažiem
ierobežojumiem, zemo izmaksu sensori ir pierādījuši, ka
spēj sniegt vērtīgus datus no pazemes ūdeņiem atkarīgo
ekosistēmu novērtēšanā.

Temperatūras vertikālā profila sensora iespējas
raksturot pazemes ūdeņu lomu pilotteritorijās



Kazu lejā tika kartēti avoti, kas izgulsnē avotkaļķi (ES nozīmes biotopa kods 7220*), un zemie purvi. Kazu lejas avoksnāju
atbilstība PŪASE statusam neradīja šaubas. Šie biotopi raksturīgi ar specifisku avotu veģetāciju, kurā liela loma ir sūnām
(dominē mainīgā avotspalve Palustriella commutata). Notiek aktīva avotkaļķa izgulsnēšanās.

Ielejas gultnē izveidojies zemais purvs, ko baro ielejas nogāzēs un gultnē izplūstošie avoti. Tomēr tas pēc veģetācijas
neatbilst ES nozīmes biotopu minimālajiem kritērijiem un līdz ar to nekvalificējās kā PŪASE, lai gan barojas no ielejas
nogāzēs un gultnē izplūstošajiem avotiem. Purvā dominē uzpūstais grīslis Carex rostrata, citu sugu maz, tostarp maz sūnu
gan sugu skaita, gan seguma ziņā un iztrūka kaļķainiem zāļu purviem un avoksnājiem specifisku sugu. Teritorija savulaik
izmantota kūdras ieguvei, kas arī, visticamāk, ir iemesls, kāpēc mūsdienās purvs pēc veģetācijas neatbilst ES nozīmes
biotopam. Tas ļauj secināt, ka dabā būs gadījumi, kad ekosistēma pēc būtības atbilst PŪASE, bet nevar tikt identificēta bez
speciālas kartēšanas, izmantojot tikai ES nozīmes biotopu kartējumu.

Daļa avotkaļķus izgulsnējošo avoksnāju ir veidojušies
vietās, kur 20. gs. pirmajā pusē lauzti šūnakmeņi.
Mūsdienās tie pēc veģetācijas neatšķiras no dabiskiem
avoksnājiem. Tas ļauj secināt, ka Kazu lejas gadījumā
ekosistēmas, turpinoties avotu ietekmei, spējušas
atjaunoties. Tādējādi, lai gan savulaik smagi ietekmētas,
mūsdienās daļa šo ekosistēmu atbilst PŪASE. Tomēr
secinājumu par ekosistēmu atjaunošanās spēju pēc derīgo
izrakteņu ieguves nekādā ziņā nedrīkst vispārināt un
attiecināt uz jebkuru teritoriju.

Pilotpētījumā netika identificēti veģetācijas indikatori, kas
ļautu konstatēt ar pazemes ūdeņu apjoma vai kvalitātes
izmaiņām saistītas pārmaiņas. Iepriekšējā gada ilgstošā
sausuma dēļ viens no avoksnājiem 2019. gadā bija sauss.
Taču augājs, kurā dominē avotu speciālistu sūnu sugas, vēl
arvien bija spējīgs atjaunoties, atjaunojoties avotā izplūstošā
ūdens apjomam. Tomēr šis piemērs rosina domāt, ka
klimata pārmaiņas ar biežākiem sausuma periodiem
ilgtermiņā var nelabvēlīgi ietekmēt nelielus avoksnājus un to
sugas.

Latvijas Universitātes pētnieku komanda avotu ūdeņos
konstatēja paaugstinātu lauksaimniecības radītu nitrātu
daudzumu, tomēr avoksnājos netika atrasti sugas-indikatori,
kas liecinātu par šādu piesārņojumu.

Kazu lejas veģetācijas izpētes atziņas 
Kazu lejas pilotteritorijā pētīta avoksnāju un zemā purva veģetācija, testējot no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes
ekosistēmu (PŪASE) identificēšanu. Pilotteritorijas pētījums ļāva izmēģināt arī PŪASE kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmju
novērtēšanas metodikas pielietojamību.

Avotkaļķus izgulsnējošiem avotiem raksturīga veģetācija
Septiņavotu ūdenskritumā.
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Atbilstoši "GroundEco" izstrādātajai Igaunijas-Latvijas kopīgajai metodikai, par PŪASE uzskatāmi noteikti ekspertu atlasītie
Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamie biotopu veidi, piemēram, avoksnāji, kaļķaini zāļu purvi, staignāju meži.
Tātad, lai kvalificētos kā PŪASE, teritorijām jābūt dabiskām vai cilvēka darbības maz ietekmētām – pašreizējā stāvoklī
jāatbilst kādam no atlasītajiem ES nozīmes biotopu veidiem. ES nozīmes biotopu sarakstu papildina minimālās platības
sliekšņi. Tādējādi var izmantot esošus biotopu kartējumus, neveicot darba un izmaksu ziņā apjomīgu inventarizāciju.

Zemais purvs ar uzpūsto grīsli ielejas gultnē

https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_brochure_LV.pdf


Latvijā līdz šim veikti maz pētījumu par gliemju faunu avotu
purvos un avoksnājos. Trūkst zināšanu par avotu biotopiem
tipiskām un specifiskām gliemju sugām. 

Izpēte Igaunijā – Matsi avotu purva hidroģeoloģisko
pētījumu rezultāti 
Matsi avotu purvs pārrobežu Gaujas-Koivas
upju baseina apgabala Igaunijas daļā tika
pētīts laika posmā no 2018. gada līdz 2020.
gadam. Pētījuma mērķis bija pierādīt un
raksturot paredzamo saikni starp no pazemes
ūdeņiem atkarīgajām sauszemes
ekosistēmām un vidusdevona pazemes
ūdensobjektu Gaujas-Koivas upju baseinā.
Tika ievākta un analizēta visaptveroša
hidroķīmiskā, hidrodinamiskā un botāniskā
datu kopa, lai raksturotu avotu purvu un
novērtētu tā barojošā ūdens izcelsmi. Matsi
avotu purvs atrodas Mustjegi upes ielejas
kreisā krasta nogāzē, Matsi ciematā.

Matsi avotu purvs sastāv no trim atsevišķiem
poligoniem (M1, M2 un M3) (ar platībām
attiecīgi 0,7, 3,4 un 0,4 ha), no kuriem M1 tika
izpētīts detalizēti. No ziemeļiem, austrumiem
un dienvidiem ieleju ieskauj vidusdevona
Gaujas smilšakmens plato, kuru pārsedz
plāns morēnas, glaciolimnisko un/vai
glaciofluviālo nogulumu slānis. 

Gliemju faunas pētījumi avotu biotopos Kazu lejā 
Gliemjus potenciāli var izmantot kā vides apstākļu
indikatorus, ko varētu lietot arī ekosistēmu kvalitātes
vērtēšanā.

Avoksnāju gliemju faunu būtiski ietekmē blakus esošie
biotopi, no kuriem avoksnājos ienāk blakus biotopiem
raksturīgās sugas, kā arī barības pieejamība. Kazu lejas
avoksnājos dominēja bieži vai samērā bieži sastopamas
mežu un mitrāju sugas. Netika konstatētas sugas, kas
līdz šim tika uzskatītas par avoksnājus un avotu purvus
raksturojošām.

2019. gadā Kazu lejā veikta gliemju faunas izpēte.
Pētījumus Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā
veica Latvijas Universitātes pētnieks V. Spuņģis.
Paraugi tika ievākti trīs vietās: ielejas nogāzes
dabiskajos un maz ietekmētajos avoksnājos, bijušajā
šūnakmens lauztuvē, kur sekmīgi atjaunojusies
avoksnāju veģetācija, kā arī zemajā purvā ielejas
gultnē. Konstatēti 27 taksoni. Katra paraugu ievākšanas
vieta gliemju sugu sastāva un indivīdu skaita ziņā bija
atšķirīga.

Dzintargliemeži ir bieži sastopami dažādos mitros biotopos,
arī Kazu lejā
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Avotu purva poligonā M1 kvartāra kompleksā ietilpst kūdras slānis, kas
galvenokārt sastāv no labi sadalījušiem grīšļiem un brūnajām sūnām ar
vidējo biezumu 1,6 m, kurš ir pārklāts ar saldūdens kaļķieža slāni ar vidējo
biezumu 0,6 m. Pētījuma hidroķīmiskie rezultāti norādīja uz kaļķieža
veidošanās iespējamību karbonātu minerālu pārsātināšanās ietekmē. Zem
kūdras un kaļķieža slāņa pārsvarā ieguļ smalku smilšu slānis, kas,
iespējams, ir glaciolimniskas vai glaciofluviālas izcelsmes.

Matsi avotu
purvu atrašanās
vieta Mustjegi
upes ielejā un
konceptuālā
modeļa
šķērsgriezuma
atrašanās vieta



Hidrodinamiskie, temperatūras, izotopu un hidroķīmiskie dati liecināja par saikni starp Matsi avotu purvu un vidusdevona
pazemes ūdensobjektu Gaujas-Koiva upju baseinā. Pētījuma vietā esošajā pazemes ūdensobjektā ietilpa seklais kvartāra
pazemes ūdeņu nesējslānis un dziļāk ieguļošais vidusdevona Gaujas-Arukilas pazemes ūdeņu nesējslānis. Tika secināts,
ka Gaujas-Arukilas pazemes ūdeņu nesējslāņa spiedienūdeņu pieplūde nodrošina lielāko daļu (67%) no poligona M1
ūdens bilances. Gaujas-Arukilas pazemes ūdeņu nesējslānis ir arī galvenais poligonu M2 un M3 pazemes ūdeņu avots.
Savukārt seklais kvartāra pazemes ūdeņu nesējslānis, ko veido ledāja nogulumi, dod atlikušos 33% no pazemes ūdeņu
pieplūdes. Kvartāra pazemes ūdeņu nesējslānis ir arī galvenais makroelementu un piesārņotāju avots, ko, iespējams,
nosaka intensīvās lauksaimniecības darbības ielejas augšdaļā.

Izplūstošie pazemes ūdeņi no Gaujas-Arukilas pazemes ūdeņu nesējslāņa atšķaida un samazina barības vielu slodzi, kas
rodas no kvartāra pazemes ūdeņu nesējslāņa, tam izplūstot avotu purva poligonā M1. Līdz ar to poligona M1 ziemeļu un
centrālajai daļai raksturīga avotu purva veģetācija relatīvi neskartā stāvoklī. Barības vielu slodze no kvartāra pazemes
ūdeņu nesējslāņa kombinācijā ar augstu ūdens līmeni, ko izraisījusi bebru darbība, ir izmainījusi augu sabiedrību struktūru
avotu purva poligona M1 augštecē.

Matsi avotu purva pētījumu vietas konceptuālais hidroģeoloģiskais modelis (šķērsgriezums). Šķērsgriezuma novietojums ir
norādīts iepriekšējā attēlā
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Augu sega ir parasti visredzamākā ekosistēmas daļa, un tā sniedz
primāro informāciju par pārējiem ekosistēmas komponentiem un
par tās vispārējo stāvokli. Kūdrājos augu sega atspoguļo kūdras
slāņa un tā barojošo ūdeņu īpašības. Augu sugu sastāvu veido un
ietekmē gan ūdens kvalitatīvais (ķīmiskais), gan kvantitatīvais
stāvoklis: augu sabiedrības veidojas atbilstoši gan pastāvošajam
ūdens līmenim, gan atbilstoši ūdeņu ķīmiskajām un fizikālajām
īpašībām (piemēram, pH līmenis, temperatūras režīms, barības
vielu pieejamība u.c.). Ūdens režīma izmaiņas antropogēnu darbību
rezultātā (piemēram, meliorācijas sistēmu izveidošana, pastiprināta
barības vielu pieplūde) atspoguļojas arī augu sabiedrībā.

2019. gada jūlijā projekta "GroundEco" pētījumu teritorijā Matsi
avotu purvā tika veikts veģetācijas pētījums, lai novērtētu
ekosistēmas stāvokli, faktorus, kas to ietekmē, un avotu purva
bioloģisko daudzveidību. Pielietojot augu seguma analīzes abos
izvēlētajos parauglaukumos (M1 un M2), tika fiksētas visas augu
sugas un to projektīvais segums. Tāpat katrā apsekojuma
parauglaukumā tika noteikts ūdens līmenis un reģistrētas mērījumu
punktu koordinātas, lai iegūtu avotu purva veģetācijas karti.
Kopumā aprakstīti 58 veģetācijas parauglaukumi. Augu sabiedrības
tika izdalītas ar klāsteranalīzes metodi.

Matsi avotu purva  parauglaukumos kopumā tika identificētas 70
vaskulāro augu un 13 sūnu sugas. Tika identificētas vairākas
aizsargājamās augu sugas, piemēram, dzeltenā akmeņlauzīte
Saxifraga hirculus (II aizsardzības kategorija). Tāpat identificētas
arī vairākas orhideju sugas – purva dzeguzene Epipactis palustris
bija plaši izplatīta kā kondominējošā suga. Lai arī lielākajā daļā
platības veģetācija norāda uz to, ka Matsi purvs ir labā stāvoklī, un
tā ir tipiska avotu purviem, lielā sugu daudzveidība atsevišķās
purva daļās daļēji ir cilvēka darbības ietekmes rezultāts. 
 Iespējamais augu sabiedrības izmaiņu cēlonis pirmajā
parauglaukumā (M1) ir barības vielu piesārņojums no apkārtnes
lauksaimniecības zemēm.  

Otrais parauglaukums (M2) ir vienveidīgāks augu sugu sastāva
ziņā. Meliorācija ir veicinājusi koku ieviešanos teritorijas ziemeļu un
rietumu daļās. Tādējādi nosusināšanas dēļ ir samazinājusies
atklātā avotu purva platība. Mūsu veiktie pētījumi pierāda, ka ūdens
apjoma un kvalitātes izmaiņas ietekmē gan augu sabiedrības, gan
visu ekosistēmu kopumā.

Matsi avotu purva parauglaukums M2
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Matsi avotu purvā tika identificēta dzeltenā
akmeņlauzīte Saxifraga hirculus, kas tiek uzskatīta
par aizsargājamu sugu (II aizsardzības kategorija)

Veģetācijas pētījumi Matsi avotu purvā Igaunijā 
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Lai iepazīstinātu sabiedrību ar GroundEco
projekta galvenajiem rezultātiem, kā arī
smeltos zināšanas no citiem pētījumiem
hidroģeoloģijas jomā, šī gada 30. janvārī
Latvijas Universitātes 78. starptautiskās
zinātniskās konferences ietvaros tika
organizēta īpaša konferences sesija
“Hidroģeoloģija un no pazemes ūdeņiem
atkarīgas ekosistēmas". To organizēja projekta
partneri – VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, kā arī
Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūts.

GroundEco projekta rezultāti Latvijas Universitātes
78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros

Konferences sesijas atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Universitātes prorektors dabas, tehnoloģiju un
medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš. Konferences sesijai bija pieaicināti vieslektori no Tallinas Universitātes (Ekoloģijas
institūta pētnieks Dr.ecol. Marko Vainu) un Igaunijas Ģeoloģijas dienesta (Hidroģeoloģijas un vides ģeoloģijas nodaļas
vadītājs Dr.geol. Andres Marandi), kuri sniedza plenārlekcijas par no pazemes ūdeņiem atkarīgām sauszemes
ekosistēmām un konceptuālo modeļu nozīmi hidroģeoloģijas jomā.

Konferences sesijas pirmajā daļā tās dalībnieki un apmeklētāji tika iepazīstināti ar GroundEco projekta galvenajiem
rezultātiem – no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes ekosistēmu identificēšanas un stāvokļa novērtēšanas metodikām,
minētajām identificētajām ekosistēmām Igaunijā un Latvijā, kā arī lauka pētījuma rezultātiem un izstrādātajiem
konceptuālajiem modeļiem projekta pilotteritorijām: Matsi avotu purvam (Igaunija) un Kazu lejai (Latvija). Sesijas otrajā
daļā konferences dalībniekus un apmeklētājus ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināja citi Latvijas hidroģeoloģijas jomas
pētnieki.

Konferences īpašo sesiju kopskaitā apmeklēja 46 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas, pārstāvot 13 dažādas Latvijas un
Igaunijas institūcijas. Ar sesijas materiāliem iespējams iepazīties šeit. 
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Partneri pulcējas virtuālā noslēguma pasākumā
Lai gan pastāvošie pulcēšanās un ceļošanas ierobežojumi COVID-19 dēļ neļāva GroundEco projekta partneriem tikties
klātienē, 29. jūnijā projekta noslēguma pasākums tika aizvadīts tiešsaistē. Projekta vadītāja Inga Retiķe (Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) iepazīstināja dalībniekus ar projektā sasniegto: iegūtajiem rezultātiem pētījumu
teritorijās Matsi avotu purvā Igaunijā un Kazu lejā Latvijā, kā arī sagatavoto vienoto metodiku no pazemes ūdeņiem
atkarīgo sauszemes ekosistēmu identificēšanai un to stāvokļa novērtēšanai Gaujas-Koivas upju sateces baseinā, īpašu
uzsvaru liekot uz secinājumiem un rekomendācijām. Tās nākotnē ļaus daudz veiksmīgāk veikt minēto ekosistēmu
identificēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvas prasībām. Ar interesantiem faktiem iespējams
iepazīties noslēguma atskaitē (angļu valodā).

Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Maija Rieksta iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar GroundEco projekta ietvaros
veiktajām aktivitātēm – informācijas izplatīšanu sociālajos medijos, projekta informatīvo bukletu un citām aktivitātēm. 

Ar minētajiem sagatavotajiem materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.

Ar noslēguma pasākuma materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.

https://www.meteo.lv/lapas/78th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-s?&id=2472
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Par_centru/ES_projekti/GroundEco/GroundEco_final_report.pdf
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/joint-management-of-groundwater-dependent-ecosystems-in-transboundary-/joint-management-of-groundwater-dependent-ecosystems-in-transboundary-?&id=2330&nid=1157
https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/joint-management-of-groundwater-dependent-ecosystems-in-transboundary-/joint-management-of-groundwater-dependent-ecosystems-in-transboundary-?&id=2330&nid=1157
https://www.meteo.lv/lapas/final-event-juny-29th-?&id=2504


WaterAct – turpinājums efektīvākai kopējo
pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai
Līdzšinējā GroundEco komanda turpinās ciešu sadarbību
starp Latvijas un Igaunijas partneriem jaunajā projektā
“Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes
ūdeņu resursu apsaimniekošanai (WaterAct)”. Projekts
veicinās ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu
apsaimniekošanu, stiprinot pārrobežu sadarbības
intensitāti. Profesionālā komandā strādās astoņi partneri
(zinātnieki, vides institūciju pārstāvji, politikas plānotāji un
plānošanas reģiona pārstāvji), kuri nebaidās no jauniem
izaicinājumiem.

Projekta komanda divu gadu laikā realizēs virkni
ambiciozu uzdevumu, lai nodrošinātu ES ūdens politikas
prasību ieviešanu, uzlabotu pazemes ūdens resursu
pārvaldībā iesaistīto pušu kompetenci un veicinātu
sabiedrības izpratni un interesi par pazemes ūdeņu un
saistīto ekosistēmu aizsardzību.
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Projekta ietvaros plānots novērtēt visvērtīgāko pārrobežu
resursu – pazemes ūdeņu – stāvokli, izmantojot esošo
pieredzi, kā arī pielietojot mūsdienīgas pieejas un apgūstot
jaunās zināšanas (R programmēšanas valodas apguve un
starptautisku konferenču apmeklēšana). WaterAct komanda
iesaistīs sabiedrību avotu ūdeņu monitoringā (tiks izstrādāts
tiešsaistes rīks un vadlīnijas), kas veicinās vietējo
iedzīvotāju interesi par ūdeņiem un dabu, kā arī sniegs
jaunus datus valsts iestādēm un zinātniekiem. Tāpat tiks
izstrādāta rokasgrāmata (vadlīnijas) biotopu ekspertiem par
no pazemes ūdeņu atkarīgu ekosistēmu apsaimniekošanu,
kas tiks pārbaudīta lauku darbos, un pirmie interesenti
varēs pievienoties projekta komandai.

Vairāk informācijas par projektu - bit.ly/WaterAct-project.
Projekta rezultāti būs pieejami ikvienam. 

Materiālu veidoja: 
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.

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.

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

http://bit.ly/WaterAct-project
https://estlat.eu/en/estlat-results/groundeco.html

