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IEVADS 

Lai sasniegtu vienu no projekta „Live Venta” mērķiem – nodrošināt ilgtspējīgu 
Ventas upes ūdens resursu pārvaldību – tika veikta upes mērķtiecīga rekultivācija, jeb 
upes tīrīšanas aktivitāte, lai uzlabotu upes hidroloģiskos apstākļus un ūdeņu kvalitāti. 
Šajā aktivitātē tika ieplānots, ka LVĢMC Ventas upes iztīrītajā daļā novērtē vides 
stāvokli pirms un pēc upes tīrīšanas darbiem, analizējot upes ūdens vides dažādu 
sastāvdaļu stāvokli. 

Pirms upes tīrīšanas pasākumu plānošanas un īstenošanas projektā tika definēti 
sasniedzamie mērķi. Šī projekta ietvaros plānoti nevis vienīgi darbību kvantitatīvie 
rādītāji (piemēram, iztīrīt un rekultivēt 450 m aizaugušās upes), bet arī  panākamās 
ilgtermiņa pozitīvās izmaiņas ekosistēmas funkcionēšanai, piemēram, sugu populāciju 
dažādībai un lielumos, hidroķīmiskajos upes ūdens kvalitātes rādītājos un upes 
ekoloģiskā stāvokļa noteicošajos hidromorfoloģiskajos raksturlielumos. Upes 
ekosistēma ir pati upe, kuru aplūko kā vienotu funkcionējošu sistēmu tās dabiskajos 
apstākļos. Tādējādi upes funkcionēšana ietver biotisku (dzīvo) faktoru iedarbību starp 
augiem, dzīvniekiem un mikroorganismiem, abiotisko (nedzīvo) fizikālo un ķīmisko 
faktoru mijiedarbību, kā arī biotisko un abiotisko faktoru savstarpēju iedarbību. Upes 
ūdeņu plūsma ir noteicošais faktors tā ekosistēmas funkcionēšanai. Ūdens plūsmas 
ātrums ir mainīgs gan telpā, gan laikā, notiek arī nepārtrauktas fizikālas izmaiņas, un 
visām šīm izmaiņām dzīvei pielāgojas ūdens dažādie organismi – gan augu (flora) 
sugas, gan dzīvnieku (fauna) organismi. Ūdens augu augšana vai izzušana upē ir 
atkarīga no upes hidroķīmiskajiem parametriem, kurus, savukārt, ietekmē upes 
hidromorfoloģiskais stāvoklis. Pēdējo raksturo gultnes morfoloģijas un upes 
hidroloģiskā režīma kopaina. Upes gultne var aizaugt ar ūdensaugiem tādā stadijā, kas 
vēl neietekmē ūdens plūsmas apstākļus jeb caurplūdumu upē. Taču var rasties upes 
ūdens līmeņa izmaiņas ar ietekmi uz krasta zonu, kā rezultātā notiek krasta grunts 
daļiņu transformācija upes virzienā un arī barības vielu daudzumu jeb koncentrāciju 
izmaiņas. Barības vielu daudzuma palielināšanās upes krasta zonā veicina aizaugšanu 
ar ūdensaugiem, vienlaicīgi samazinoties to daudzveidībai jeb vienkāršojas augu 
sugas. Piemēram, var samazināties tādu sugu daudzums, kurām ir vajadzība pēc 
gaismas. Tālākā procesā, kad ūdensaugi atmirst, beidzoties augšanas sezonai, upes 
gultne piesērē ar šīm atmirušajām augu daļām, kā arī ar dažādām citām straumes 
atnestajām daļiņām. Rezultātā izmainās upes gultnes morfoloģija un gultnē dzīvojošo 
organismu sugu sastāvs. 
 
Uz šo apsvērumu pamata tika izvēlēti vispiemērotākie elementi, kurus izmantot kā 
raksturlielumus upes tīrīšanas darbu novērtējumam, pie tam analizējot ūdens vides 
dažādas matricas – ūdeni un sedimentus. Projektā kontrolētie raksturlielumi ir 
sekojoši: 

– hidromorfoloģiskie – upes gultnes stāvokļa un ūdens plūsmas jeb straumes 
ātruma rādītāji,  

– bioloģiskie elementi – makrozoobentoss, fitoplanktons, makrofīti,  
– fizikāli ķīmiskie parametri – temperatūra un skābeklis, biogēnie elementi 

(slāpeklis, fosfors un to savienojumi), dabiskā organiskā piesārņojuma rādītājs 
(kopējais ogleklis), notekūdeņu radītā organiskā piesārņojuma rādītājs 
(bioloģiskais skābekļa patēriņš).  
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Hidromorfolo ģisko apstākļu raksturojums 
 
Upes hidroloģiskie un morfoloģiskie apstākļi jeb hidromorfoloģija ir unikāli katrai 
upei un arī katram upes posmam. Tādēļ projekta ietvaros tika novērtēti rekultivējamā  
Ventas upes posma hidromorfoloģiju raksturojošie parametri pirms upes tīrīšanas 
(rekultivācijas) darbiem, kā arī pēc upes posma rekultivācijas. Hidromorfoloģisko 
parametru pētījumu rezultātu salīdzinājums pirms un pēc upes posma tīrīšanas 
darbiem ļaus secināt kāda ir rekultivācijas aktivitāšu ietekme uz upes ekosistēmas 
turpmāku funkcionēšanu.  
 
Izpētītais upes posms atrodas tuvāk Ventas rumbai (1. att.). 

Projekta hidromorfoloģiskie darbi iekļāva gan straumes ātruma, gan gultnes 
parametru (dziļums, platums) mērījumus divos upes šķērsgriezumos:  
 

- 100 m augšpus Ķieģeļu tilta (P1 jeb 1.profils) un  
- 10 m lejpus Ķieģeļu tilta (P2 jeb 2.profils), tieši gultnes tīrīšanas vietās.  

 
Mērījumi tika veikti 2011. gada jūnijā pirms gultnes rekultivācijas uzsākšanas un 
2011. gada 11. oktobrī - mēnesi pēc rekultivācijas darbu nobeiguma.  
 
Lai uzlabotu Ventas upes posma hidroloģiskos apstākļus un nodrošinātu labāku 
caurplūdumu, upes gultnes rekultivācijas rezultātā gultne tika atbrīvota no 
ūdensaugiem un pēc iespējas no to saknēm, kam sekoja upes gultnes un sanešu 
irdināšana gan mehāniski, gan manuāli un citas procedūras.  
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     1. attēls. Hidromorfoloģisko mērījumu profilu karte 

 

Šis izpētītais posms raksturojās ar diezgan lielu gan dibena jeb gultnes, gan ūdens 
virsmas slīpumu. Vēsturisko pētījumu materiālos (1934. gada septembrī) ir norādīts 
dibena slīpums 3,3 m/km un ūdens virsmas – 3,0 m/km. 

Vasaras sezonā upju gultnēs pārsvarā notiek ūdensaugu veģetācija, kas izraisa 
mainīgo ūdens uzstādinājumu jeb ūdens līmeni gultnes raupjuma koeficienta 
palielināšanas dēļ. Ūdens uzstādinājums ir vislielākais jūlij ā, kad veģetācija ir izplatīta 
pilnīgi visā upes gultnē, un pazemināts oktobra beigās, kad ūdensaugi vietām ir 
nogūluši upes dibenā. 

Ūdens caurplūduma mērījumi jūnijā ļauj secināt par ūdensaugu nozīmīgo ietekmi uz 
straumes ātrumu un caurplūdumu sadalījumu upes platumā (2. att). Šajā attēlā ar 
sākumpunktu jāsaprot brīvi izvēlēts punkts dabā. Šķērsgriezumā P1 (1.profilā) jūnijā 
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upe nosacīti tika sadalīta piecās plūsmās, lielākā no kurām sākās 80. metrā no 
sākumpunkta – gultnes trešajā daļā. Tāpēc šķērsgriezumā P2 (2.profilā) lielākais 
straumes ātrums tika novērots upes kreisajā krastā. 

      2. attēls. Straumes ātruma sadalījums upes platumā 2011. gada  jūnijā 

 

Pēc gultnes rekultivācijas oktobrī straumes sadalījuma shēma izskatās savādāk (3. 
att.). Šķērsgriezumā P1 ir tikai divas plūsmas, un straumes ātrums būtiski palielinājās. 
Šķērsgriezumā P2 ūdens plūsma kļūst vienmērīga ar lielāko straumes ātrumu upes 
vidū. 

Jāuzsver, ka īpaši nozīmīgi izmainās ūdens notece. Ūdens augi ir nopietns 
šķērslis upes tecējumam, kas lielā mērā maina upes plūsmas hidrauliskās 
īpašības. 
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         3. attēls. Straumes ātruma sadalījums upes platumā 2011. gada oktobrī 

 

 

1. tabulā attēloti ūdens caurplūdumu un hidromorfoloģisko parametru jūnija un 
oktobra mērījumu dati divos Ventas upes pētījumu šķērsgriezumos 
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1. tabula   

Ventas upes hidromorfoloģiskie parametri pētījumu šķērsgriezumos 

Hidromorfolo ģiskie parametri 
P1 P2 

jūnijs oktobris jūnijs oktobris 

Ūdens līmenis, m BS 9,75 9,89 9,40 9,71 

Ūdens caurplūdums, m3/sek 16,65 37,43 15,74 42,70 

Aktīvas telpas laukums, m2 33,01 48,87 37,97 66,00 

Pasīvas telpas laukums, m2 1,94 0,94   

Vidējais straumes ātrums, m/sek 0,50 0,77 0,42 0,65 

Maksimālais straumes ātrums, 
m/sek 

1,09 1,79 1,34 1,48 

Ūdens virsmas 
slīpums, m/km 

Jūnijs 3,1 

Oktobris 1,6 

 

Datu analīze parāda jūnijā nozīmīgu uzstādinājumu profilā P1 augšpus tilta, kas 
izraisa vidējā straumes ātruma un ūdens caurplūduma samazināšanos profilā P2 lejpus 
tilta. Oktobrī caurplūduma mērījumu dati ir atbilstoši hidraulikas likumam, tas ir, 
novērota caurplūduma palielināšanās lejtecē. Gultnes rekultivācija varētu būt par 
iemeslu būtiskām ūdens virsmas slīpuma izmaiņām no 3,1 m/km  jūnijā līdz 1,6 m/km 
oktobrī.   

Ūdensaugu veģetācijas attīstības apstākļos seklūdeņos parasti veidojas “pasīva telpa” 
jeb stāvošs ūdens. Profilā P1 tika novērota “pasīva telpa” gan jūnijā, gan oktobrī, bet 
rudenī tā nozīmīgi pazeminājās sakarā ar ūdens līmeņa celšanos un gultnes iztīrīšanu 
(1. tab.).  

Noteces sadalījumu upes platumā raksturo ūdens slāņu plūsmas vienību (turpmāk 
tekstā - vienību) caurplūdumu grafiki (4. un 5. att.). 
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4. attēls. Upes dziļumu (asis Y zem 0) un vienību caurplūdumu (asis Y virs 0) 
sadalījums upes platumā, šķērsprofilā P1. 
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5. attēls. Upes dziļumu (asis Y zem 0) un vienību caurplūdumu (asis Y virs 0) 
sadalījums upes platumā, šķērsprofilā P2. 

 

No 5. un 6. attēliem redzams, ka pēc tīrīšanas darbiem izpētītajā upes šķērsprofilā P1 
gultne tika nozīmīgi padziļināta. Gultnes morfoloģijas pētījumi tika veikti oktobrī. 
Šajā profilā maksimālais dziļums ir par 28 cm lielāks, nekā jūnijā, bet ūdens līmenis 
paaugstinājās tikai par 14 cm. Savukārt ūdens caurplūdums oktobrī palielinājās profilā 
P1 par 125%, salīdzinot ar jūnija mērījumiem, bet profilā P2 – attiecīgi par 170%. 
Caurplūduma ievērojamas izmaiņas ir saistītas ar tādu parādību kā ūdensaugu 
nogulšanās vietumis upes dibenā oktobrī, izbeidzoties veģetācijas sezonai. 

Caurplūduma izmaiņas saistītas arī ar veiktajiem gultnes tīrīšanas darbiem augštecē. 

Projektā iegūts atzinums, ka upes gultnes rekultivācija izraisa ūdens plūsmu 
nokārtošanu (plūsmas pārsvarā kļūst lamināras) un līmeņa režīma 
normalizēšanu. Tas kopumā atspoguļosies tuvākajā nākotnē ūdens biotopu 
labvēlīgā attīstībā šajā Ventas upes posmā. 
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VENTAS ŪDEŅU KVALIT ĀTES  

PĒTĪJUMU REZULt ĀTI 

 

Datu izvērt ēšanai izmantotā pieeja. Lietotie saīsinājumi 

„Live Venta” projekta ietvaros ūdens kvalitatīvā stāvokļa apsekojumi veikti pirms un 
pēc upes tīrīšanas darbiem, 2011.gada maija beigās – jūnija sākumā un pēc tam 
septembra beigās: 

 24.05.2011. makrozoobentoss; 

 02.06.2011. fizikāli ķīmiskie parametri; makrofīti; 

 03.06.2011. fitoplanktons; 

 28.09.2011. fizikāli ķīmiskie parametri; fitoplanktons. 

Bioloģisko elementu īss skaidrojums:  

- Saprobitātes indekss ir vispārināts ūdens kvalitātes novērtējums skaitliska 
indeksa veidā pēc ūdens organismiem, kas atspoguļo piesārņojumu ar 
bioloģiski viegli noārdāmām organiskām vielām,  

- Fitoplanktons - brīvi peldošs zemāko augu, galvenokārt aļģu, kopums ūdens 
augšējos slāņos,  

- Makrof īti  - augstākie ūdens lakstaugi, 
- Makrozoobentoss - uz ūdens objektu gultnes, kā arī gultnē un sedimentos 

dzīvojošie dzīvnieku organismi – bentiskie bezmugurkaulnieki.  

Šajā aprakstā maija-jūnija paraugu ņemšanas periods tiek dēvēts par „vasaru”, bet 
septembra beigu periods – par „rudeni”. 

Gan 2011.gada vasarā, gan rudenī mērījumi veikti trīs punktos (skatīt 6. attēlu). 

 1.punkts – Kuldīga, lejpus Ventas Rumbas (turpmāk tekstā VR); 

 2.punkts – Kuldīga, 10 m lejpus Ķieģeļu tilta (turpmāk KT-10); 

 3.punkts – Kuldīga, 150 m lejpus Ķieģeļu tilta (turpmāk KT-150). 
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6. attēls. Paraugošanas vietas upē (iekrāsoti  sarkani aplīši) fizikāli ķīmiskajiem un 
bioloģiskajiem pētījumiem. 

 

Analīzē izmantoti arī papildus dati no divām Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra apsekotajām virszemes ūdeņu kvalitātes novērojumu tīkla 
stacijām: 
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Venta, 0.5 km augšpus Kuldīgas (turpmāk tekstā AK ); 

 Venta, 1.0 km lejpus Kuldīgas (turpmāk LK ). 

Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā ūdeņu kvalitāte Latvijā vērtēta galvenokārt pēc 
fizikāli ķīmiskiem parametriem (paskābināšanās, skābekļa saturs ūdenī, augu barības 
vielu koncentrācija, u.c.). Ūdens paraugi tika vākti pārsvarā ar mērķi noskaidrot 
pārrobežu iespējamā piesārņojuma un lokālo punktveida avotu piesārņojuma ietekmi 
uz ūdeņu kvalitāti. Bioloģiskie elementi analizēti bieži vien tikai divas vai pat vienu 
reizi veģetācijas sezonā, kas nedod pilnu priekšstatu par izvēlēto parametru sezonālo 
mainību. 

Līdz ar iestāšanos ES Latvijai kļuva saistošas Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK 
(ŪSD) prasības ūdens apsaimniekošanas jomā, t.sk. arī ūdeņu kvalitātes vērtēšanā. 
Jaunās pieejas galvenās iezīmes ir: 

- apsaimniekošana pēc sateces baseina principa, to sadalot tipoloģiski 
viendabīgās apsaimniekošanas vienībās – ūdensobjektos, 

 
- tiek sagatavoti un ik pēc 6 gadiem atjaunoti apsaimniekošanas plāni, kas ietver 

ūdeņu kvalitātes raksturojumu, to ietekmējošo faktoru analīzi un 
apsaimniekošanas pasākumu programmu ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, 

 
- ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte tiek vērtēta galvenokārt pēc bioloģiskajiem 

elementiem – ūdens flora (piemēram, fitoplanktons, makrofīti) un ūdens fauna 
(piemēram, makrozoobentoss), un pēc bioloģiskos elementus atbalstošajiem 
fizikāli ķīmiskajiem un hidromorfoloģiskajiem parametriem, 

 
- ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte tiek iedalīta piecās klasēs (augsta, laba, vidēja, 

slikta, ļoti slikta) atkarībā no tā, cik būtiska ir atšķirība no references jeb 
etalonstāvokļa, kas tiek atsevišķi noteikts katram ūdeņu tipam. 

 

ŪSD nosaka arī prasības ūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanai, tai skaitā minimālo 
novērojumu biežumu dažādiem parametriem.  

Latvijā līdz šim pielietotā ūdeņu kvalitātes vērtēšanas metodoloģija vairākos aspektos 
neatbilst ŪSD prasībām:  

- nepilnīgs novērojamo bioloģisko elementu skaits un attiecīgi arī neatbilstošs 
novērojumu biežums,  

- upju ūdeņu kvalitātes vērtējumā pielietotā saprobitātes indeksa korelācija ar 
organiskā piesārņojuma pakāpi ir vāja,  

- nav vērtēšanas metodes pēc hidromorfoloģiskajiem rādītājiem.  

Tādēļ, izstrādājot pirmos apsaimniekošanas plānus Daugavas, Gaujas, Ventas un 
Lielupes upju baseinu apgabaliem, šī metodoloģija uzskatīta par provizorisku. Upju 
ūdeņu kvalitātes novērtēšanai tā ietver piecus fizikāli ķīmiskos parametrus (O2, BSP5, 
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N/NH4, Nkop, Pkop) un viena bioloģiskā elementa indeksa vērtību – saprobitātes 
indeksu. Ūdeņu kvalitātes vērtējums tiek izdarīts pēc gada vai veģetācijas sezonas 
vidējiem rādītājiem. 

2008.-2009.gadā īstenots projekts „Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas 
sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, prasībām”. Tā mērķis bija izstrādāt ŪSD 
prasībām atbilstošu ūdens ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas sistēmu pēc 
bioloģiskajiem elementiem. Projekta ideju bija nepieciešams turpmāk attīstīt vairāku 
objektīvo iemeslu dēļ (piemēram, novērojumu datu trūkums, references objektu 
neesamība). Būtiski atzīmēt, ka pat līdz šim laikam nav izdevies izstrādāt vērtēšanas 
sistēmu lielajām 5. un 6. ekoloģiskā tipa upēm, jo gan Latvijā, gan arī citās Eiropas 
valstīs nav izdevies atrast references stāvoklim atbilstošas lielas upes. 

Projektā „Live Venta” upes tīrīšanas rezultātā likvidēts makrofītu aizaugums Ventas 
upes posmā, kas ietilpst upju ūdensobjektā V043 un kurš atbilst upju 6. ekoloģiskajam 
tipam (potamāla tipa liela, dziļa upe, straumes ātrums mazāks par 0.2 m/sek.). Šim 
upju tipam pagaidām nav izstrādāta pilnvērtīga ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas 
sistēma pēc bioloģiskajiem elementiem. Savukārt, esošā (provizoriskā), pārsvarā uz 
fizikāli ķīmiskajiem parametriem balstītā pieeja, kas pielietota Ventas upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādē, paredz vidējo vērtību izrēķināšanu no 
vismaz 4 mērījumiem gadā (vismaz 1 mērījums katrā sezonā). Projekta ietvaros veikto 
mērījumu skaits ir nepietiekošs gada vidējo vērtību izrēķināšanai, un līdz ar to – arī 
vērtēšanai pēc esošās (provizoriskās) metodoloģijas. Tādēļ ievākto datu izvērtēšanai ir 
veikta salīdzinošā analīze pēc iespējas lielākam parametru skaitam, izmantojot 
vēsturiskos novērojumu datus un līdzīgu pētījumu ietvaros iegūtos rezultātus. Tomēr 
ir jāņem vērā, ka līdzīgu projektu Latvijas teritorijā ir maz (galvenokārt ir minami 
Jaunupes un Salacas rekultivācijas projekti), un pētītas ir pārsvarā augstāko augu un 
bentisko bezmugurkaulnieku (makrozoobentosa) sabiedrību izmaiņas, praktiski 
nepievēršot uzmanību fizikāli ķīmisko parametru un fitoplanktona izmaiņām. 

 

1. Fizikāli ķīmiskie parametri 

Upes ir atvērtas ekosistēmas, kuru ūdeņos notiek aktīva vielu aprite. Tajā ir nozīme 
upju straujtecēm vai dažādiem sanesumu posmiem. Ūdeņu fizikāli ķīmiskie parametri 
jeb t.s. hidroķīmija ir ļoti mainīga un var atšķirties dažādiem upju posmiem un tipiem. 
To ietekmē pašas upes vai tās sateces baseina ģeoloģija, arī nokrišņi un cilvēku radīti 
ietekmējoši avoti. Lielajās upēs, pie kuru tipa pieskaitāma arī Venta, hidroķīmija -  
barības vielu koncentrācijas, izšķīdušo sāļu daudzums, izšķīdušais skābeklis, pH un 
citi raksturlielumi var būtiski atšķirties dažādās upes vietās atkarībā no krasta 
struktūras un tuvuma izvēlētajam pētāmajam upes punktam, vai ietekmējošā avota 
tuvuma/attāluma, kā arī rekultivācijas vai dabisko apstākļu izraisīto upes gultnes 
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pārmaiņu rezultātā. Tādēļ projektā ūdeņu kvalitātes izmaiņas pēc tīrīšanas aktivitātes 
pabeigšanas novērtē sākotnēji pēc fizikāli ķīmiskajiem parametriem.  

Projekta ietvaros fizikāli ķīmiskie parametri ir mērīti trīs upes punktos divas reizes, 
vasaras pašā sākumā (pirms upes posma tīrīšanas) un rudenī (pēc upes posma 
tīrīšanas). Pie tam izvēlēti ūdens paraugu ņemšanas punkti, kuros sagaidāma tikai 
upes tīrīšanas/rekultivācijas ietekme. Vasaras un rudens dati nav tiešā veidā 
salīdzināmi, jo bez upes tīrīšanas darbu ietekmes jārēķinās arī ar fizikāli ķīmisko 
parametru sezonālo mainību, kas lielai to daļai mēdz būt ļoti izteikta. 

Salīdzinājumam ar projektā iegūtajiem datiem izmantoti LVĢMC apsekoto tuvāko 
valsts monitoringa staciju novērojumu dati par laika periodu no 1990.-2010.gadam. 
Paraugu ievākšanas datumi dažādos gados ir atšķirīgi; lielākai datu salīdzināmībai 
salīdzinošajam vērtējumam izmantoti tikai mērījumu dati, kas veikti 02.jūnijā un 
28.septembrī ± 7 dienas. Šim kritērijam atbilstošie novērojumu dati ir pieejami: 

- vasaras sezonai, AK un LK stacijai – par 1990.-1998., 2005. un 2007.gadiem.; 

- rudens sezonai, AK un LK stacijai – par 1990., 1991., 1993.-1995. un 2003.-
2006.gadiem. 

Ūdens temperatūra ir viens no galvenajiem faktoriem ūdensaugu un dzīvotņu 
pastāvēšanai un attīstībai. Gan pirms, gan pēc upes tīrīšanas darbiem temperatūra labi 
iekļaujas vēsturiski novērotajā diapazonā (1.1. att.).  

Novērojama neliela pH paaugstināšanās rudenī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
mērījumiem rudens periodā (1.2.att.). Tam par iemeslu var būt gultnes substrāta 
(dolomīts) atsegšana lielākās platībās nekā pirms rekultivācijas, kā rezultātā ūdeņi 
kļūst bāziskāki.  

Suspendētās daļiņas daļēji sastāv no upju ģeoloģiskā materiāla, krasta augsnes 
erozijas radītām daļiņām, no dažādu organisko vielu, tai skaitā atmirušo augu vai 
dzīvo organismu daļiņām, kā arī dažādām adsorbētām vielām. Suspendētās daļiņas ir 
izkliedētas upju ūdeņu vidē. Suspendēto daļiņu koncentrācija ūdenī pēc tīrīšanas 
darbiem neuzrāda būtiskas izmaiņas (1.3. att.), jo pārsvarā tās tiek atnestas ar ūdens 
straumi no citiem upes posmiem. 

Izšķīdušā skābekļa koncentrācija līdzīgi kā ūdeņu temperatūra ir nozīmīgs faktors 
upes ekosistēmas funkcionēšanai. Rudenī tā ievērojami pārsniedz vēsturiski novēroto 
vidējo vērtību (1.4. att.). Kopumā izšķīdušā skābekļa koncentrāciju ietekmē vairāki 
faktori, t.sk. gaisa un ūdens temperatūra un atmosfēras spiediens, kā arī dažādu 
skābekli patērējošu ūdensaugu savairošanās. Bez tam ar ūdensaugiem bagātos ūdeņos 
skābeklis fotosintēzes procesā gaišajā dienas laikā rodas kā blakus produkts. Tomēr 
par nopietniem papildus faktoriem, kuri pozitīvi ietekmē skābekļa apstākļus projekta 
aktivitāšu rezultātā, ir uzskatāma detrīta slāņa (nogūlušos ūdensaugu nedzīvā zemsega 

jeb nedzīvs organiskais materiāls) izvākšana no upes gultnes, jo detrīts patērē skābekli 
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sadalīšanās procesiem. Makrofītu aizauguma likvidēšanas rezultātā citi ūdens augi un 
organismi var intensīvāk uzņemt skābekli, tādējādi pastiprināti augot vai vairojoties. 

Fosfāti ir pieskaitāmi pie barības vielu jeb biogēnu grupas. To koncentrācija ir izteikti 
pazemināta vasaras sākumā, kad fosfora savienojumi tiek aktīvi patērēti augu dzīvības 
procesos. Savukārt rudenī tā ir vēsturiskā intervāla vidusdaļā (1.5. att.). Tas visdrīzāk 
ir saistīts ar to, ka makrofītu aizaugums rudenī ir stipri samazināts, un mazākā apmērā 
notiek fosfātu uzkrāšanās pēc tīrīšanas makrofītu atlikušo sakneņu fragmentos 
veģetācijas sezonas beigās. 

Kopējais slāpeklis un nitrāti  arī ir pieskaitāmi pie barības vielu grupas, kas 
nepieciešama ūdensaugu attīstībai. Pazemināta 2011.g. vasarā ir kopējā slāpekļa 
koncentrācija (1.6. att.). Var redzēt, ka slāpekļa koncentrācijas pazemināšanās vasarā 
notikusi galvenokārt uz nitr ātu rēķina (1.7.att.), kas ir galvenā augiem pieejamā 
slāpekļa forma. 2011.g. rudenī novērota daudz zemāka amonija jonu, nejonizētā 
amonjaka un nitrītu koncentrācija. Gandrīz viss minerālais slāpeklis ūdenī atrodas 
nitrātu veidā, kas liecina par paaugstinātu nitrifikācijas procesa intensitāti. 

Kopējā oglekļa (TOC) koncentrācija 2011.g. rudenī, salīdzinot ar vasaru, nav būtiski 
mainījusies (1.8. att.). Vēsturiskie dati ir fragmentāri (tikai viens TOC mērījums 
stacijās AK un LK vasarā, kā arī stacijā LK rudenī) un nepietiekoši, lai veiktu 
salīdzinājumu uz to pamata. 

Kopējā fosfora, kurš arī pieskaitāms pie biogēniem, koncentrācija 2011.g. uzrāda 
ievērojamas atšķirības dažādos paraugu ņemšanas punktos: vasarā salīdzinot ar 
pārējiem punktiem ir krietni pazemināta fosfora koncentrācija punktā VR, bet rudenī 
– punktā KT-10. Punktos VR un KT-150 rudens koncentrācijas ievērojami pārsniedz 
vēsturiski novērotās (1.9.att.). Kopējā fosfora koncentrācija sedimentos 2011.g. 
rudenī, salīdzinājumā ar vasarā veiktajiem mērījumiem, samazinās novērojumu 
punktos VR un KT-10, bet pieaug punktā KT-150 (1.10. att.) Dati par fosfora 
koncentrācijas izmaiņām ūdenī un sedimentos nesakrīt savā starpā ir grūti 
interpretējami.  

Vispār īgā gadījumā vielu sadalījums un koncentrācijas ūdens un sedimentu 
matricās varētu būt izpētes tēma turpmākajos projektos, jo arī ES mērogā 
sedimentu loma ūdeņu kvalitātes raksturošanai nav pilnībā izpētīta joma.  

Bioloģiskais skābekļa patēri ņš (BSP5) raksturo galvenokārt organisko vielu saturu 
ūdeņos, ko iespējams likvidēt ar aktīvo dūņu palīdzību, pielietojot bioloģiskās 
attīrīšanas metodes notekūdeņu attīrīšanā. BSP5 ir ir skābekļa daudzums, ko patērē 
aerobie mikroorganismi savas dzīvības procesā organisko vielu, kas atrodas 
piesārņotu ūdeņu sastāvā, oksidēšanai. Tādēļ atšķirīgās vērtības dažādos novērojumu 
punktos uzrāda arī bioloģiskais skābekļa patēriņš. Ja punktā VR rudens BSP5 
praktiski nav izmainījies salīdzinot ar vasaras datiem, tad lejtecē izvietotajos punktos 
KT-10 un it īpaši KT-150 šī parametra vērtība ir lielāka (1.11. att.). Vēsturiskie BSP5 
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vērtību intervāli stacijās AK un LK uzrāda ievērojamas atšķirības, kas apgrūtina 
iegūto rezultātu interpretāciju.  

Var secināt, ka BSP5 nevar adekvāti izmantot izt īr īto upju posmu ūdeņu 
kvalit ātes raksturošanai. 

Kopumā projekta laik ā iegūtie dati ļauj spriest par skābekļa apstākļu 
uzlabošanos novērotajos Ventas ūdeņu punktos rudenī pēc upes rekultivācijas 
darbu veikšanas. Bez tam var secināt arī par samazinātu slāpekļa un fosfora 
savienojumu patērēšanu augu vielmaiņas procesos. Divos no trīs novērojumu 
punktiem, kur veikta sedimentu slāņa irdināšana un daļēja izvākšana no upes, 
konstatēta arī fosfora satura samazināšanās sedimentos.  

Tas arī ir projekta aktivit āšu sagaidāmais rezultāts. 

 

2. Fitoplanktons 

Fitoplanktons, kurš ir ūdensaļģu sastāvdaļa, ir viens no galvenajiem upju 
ūdensaugiem. Tā kā fitoplanktons ir brīvi peldošs visā ūdeņu tilpumā, tas nespēj 
veidot plašas populācijas straujos ūdeņos. Tas var attīstīties lēnos upju posmos un 
stāvošos ūdeņos. Tomēr upju tīrīšanas gadījumā fitoplanktona sabiedrību attīstība var 
norisināties savādāk. Ir jāņem vērā tekošo ūdeņu īpatnības, kad mikroskopiskas aļģes 
tiek pastāvīgi aizskalotas, ūdenī suspendētās augu barības vielas tiek pārvietotas lejup 
pa straumi, pāriet sedimentos, un notiek citi hidrobioloģiski procesi. Tādēļ Ventas 
upes ūdeņu analīzei tika izvēlēts fitoplanktons. 

Vienīgie pieejamie dati salīdzināšanai no LVĢMC stacijām AK un LK savulaik tika  
ievākti jūlija beigās. Ņemot vērā fitoplanktona augsto sezonālo mainību gan kopējās 
biomasas, gan sugu sastāva ziņā, gan arī paraugu ievākšanas metožu specifikā, 
vēsturiskie fitoplanktona mērījumu dati nav tiešā veidā salīdzināmi ar projekta 
ietvaros iegūtajiem datiem. Līdz ar to, šajā analīzē ir iespējams tikai apskatīt 
savstarpējās atšķirības starp novērojumu punktiem vasarā un rudenī. Šīs atšķirības ir 
apkopotas grafiku veidā. 2.1. attēls parāda fitoplanktona kopējo biomasu pa 
nodalījumiem (izteiktu mg/l), bet 2.2. attēls – katra nodalījuma biomasas īpatsvaru 
procentos. Ar „nodalījumu” vispārīgi saprot organismu klasifikācijas taksonomisko 
vienību, kuru lieto botānikā.  

Lielākajā daļā gadījumu fitoplanktona taksonomiskā piederība noteikta līdz ģintij 
(skat. 2.3. attēlu un 2.1. tabulu). Tikai 1-2 gadījumos ievērojamu daļu kopējās 
fitoplanktona biomasas paraugā veido aļģes, kuras iespējams identificēt sugu līmenī. 
Pavisam analizētajos paraugos konstatētas 23 fitoplanktona ģintis un 12 sugas. 

Kopējā fitoplanktona biomasa trīs novērojumu punktos samazinās no 0.79-1.70 
mg/l vasarā līdz 0.24-0.47 mg/l rudenī. Procentuāli vislielāko kopējās biomasas daļu 
vasarā veido kriptofītaļģes Cryptophyta (53.2-63.6%). Tās galvenokārt ir pārstāvētas 
ar Rhodomonas sp. un Cryptomonas sp., mazākā skaitā konstatēta līdz sugas līmenim 
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noteiktā Cryptomonas marssonii. Otrajā vietā pēc biomasas ir dinofītaļģes Dinophyta 
(12.4-24.0%), lielākoties identificēta kā Peridinium sp. 

11.5-21.5% no kopējās biomasas vasarā veido zaļaļges Chlorophyta (dominē 
Chlamydomonas sp., Coelastrum sp.). Mazākā daudzumā sastopamas kramaļģes 
Bacillariophyta (2.5-7.6%). 

Rudens fitoplanktona sabiedrībās dominē kramaļģes (42.7-56.0%) – galvenokārt 
Cyclotella sp., Aulacoseira sp. un Navicula sp. Tām seko kriptofītaļģes (19.7-21.7%), 
kuras, tāpat kā vasaras paraugos, visvairāk pārstāvētas ar Rhodomonas sp. un 
Cryptomonas sp. Trešajā vietā pēc biomasas ir zaļaļģes (12.7-26.6%), galvenokārt 
Scenedesmus sp. un Chlamydomonas sp. Novērojumu punktā KT-150 gandrīz pusi 
zaļaļģu biomasas veido Scenedesmus quadricauda, kas pārējos punktos nav 
konstatēts.  

Kopumā augstākminētie, biomasas lielāko daļu veidojošie taksoni raksturo 
Ventas upes ūdeni pie Kuldīgas kā mēreni piesārņotu ar barības vielām. 

Ar „taksoniem” vispārīgi saprot jebkuru organismu iedalīšanas vienību – tā ir noruna, 
kā sauc klasifikācijas sadaļas. 

Divos vasaras paraugos konstatēta hrizofītaļģu Chrysophyta klātbūtne; vienā no 
rudens paraugiem – dinofītaļģu, un vēl vienā – eiglēnaļģu Euglenophyta klātbūtne. To 
biomasas īpatsvars nav liels (attiecīgi, 1.4-1.5%, 1.8% un 3.4%). 

Visos novērojumu punktos rudenī konstatētas zilaļģes Cyanophyta (3.4-16.3%), kas 
vasarā atrastas tikai punktā VR (5.2%). Rudenī konstatētas Anabaena sp., Oscillatoria 
sp., Aphanizomenon flos-aquae; vasarā – tikai Oscillatoria agardhii. Jāatzīmē, ka 
rudens sezonā vislielākais zilaļģu īpatsvars ir tieši pie Ventas rumbas. Ar lielu 
iespējamību tas ir atšķirīgo vides apstākļu rezultāts šajā novērojumu punktā. 

Ventas upes ūdeņu kvalitāti ietekmējošie faktori pie Kuldīgas, atbilstoši dabas 
lieguma „Ventas ieleja” dabas aizsardzības plānam 2010.-2020.gadam un peldvietas 
„M ārtiņsala” Kuldīgā ūdens aprakstam, ir sekojoši: 

- notekūdeņu radītais piesārņojums no Ventas ciema notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas (NAI) augšpus Ventas rumbas, 

 
- neattīrīto notekūdeņu ieplūšana no atsevišķiem pilsētas rajoniem, kas nav 

pieslēgti kanalizācijai, piem., no dārziņu kooperatīviem Kuldīgas pilsētā, 
 

- liels ūdensputnu skaits visintensīvāk izmantotajās makšķerēšanas vietās pie 
Ventas rumbas, 

 
- potenciāli iespējamais piesārņojums no atpūtniekiem, peldētājiem.  

 
Ļoti pozitīvi ūdeņu kvalitātes uzlabošanai perspektīvā ir vērtējama sabiedriskās 
peldvietas „Mārtiņsala” pie Kuldīgas labiekārtošana. 
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Šīs augstākminētajā plānā ietvertās atziņas ļauj secināt par biogēno elementu pieplūdi 
no augšteces, kas atstāj vislielāko ietekmi uz fitoplanktona sabiedrībām novērojumu 
punktā VR. Lejtecē (punktos KT-10 un KT-150) ietekme kļūst mazāk jūtama upes 
pašattīrīšanās procesu rezultātā. 

Makrof ītu aizauguma likvidēšana stāvošos ūdeņos var būt par cēloni 
fitoplanktona biomasas pieaugumam, jo tā biogēno elementu daļa, kas pirms 
tīr īšanas darbu veikšanas tika izmantota augstāko augu dzīvības norisēs, vairs 
netiek asimilēta un kļūst pieejama fitoplanktonam.  

3. Makrof īti 

Viens no bioloģiskās kvalitātes elementiem upju novērtēšanā ir makrof ītu sugu 
sastāvs jeb cenoze. Vispārīgā gadījumā makrofīti var būt niedres, meldri, zilganie 
meldri, hāras un citi augi. Makrofīti ir ūdensaugi, kas aug ūdenstilpju un ūdensteču 
malās un dibenos. Makrofīti var raksturot attiecīgās ūdeņu ekosistēmas stāvokli un 
struktūru. Kopumā vislielākā nozīme makrofītiem upju ekosistēmā ir tieši vidēji 
lielās upēs, kur tie sastopami visā upē. Tādēļ projektā tīrīšanas darbu novērtēšanai 
tika izvēlēti makrofīti. 
 

Makrofītu pētījumi Ventas upes posmā, kas tika rekultivēts projektā „Live Venta”, 
iepriekšējā upju baseina apsaimniekošanas ciklā netika plānoti.  Vienīgais makrofītu 
apsekojums ir veikts citā Ventas upes punktā - novērojumu stacijā LK 2006.gadā. 
Valsts ūdeņu monitoringa stacijā AK makrofītu izpēte agrāk nav īstenoti  

Projektā makrofītu izpēte pirms tīrīšanas darbu izpildes veikta pēc transektu metodes. 
Katrā novērojumu punktā ierīkoti divi lineāri transekti, kuros atsevišķu makrofītu 
sugu projektīvais segums novērtēts pēc Brauna Blankē skalas (0-5 balles). 
Turpmākajā analīzē izmantoti sugu projektīvā seguma vidējie rādītāji katrā punktā 
(skat. 3.1. tabulu). 

Makrofītu aizaugums pirms tīrīšanas darbu veikšanas pārsniedza 40%, pavisam trīs 
novērojumu punktos konstatētas 15 augstāko augu sugas un līdz sugai nenoteikti 
taksoni (Carex sp., Sparganium sp.). Makrofītu aizauguma pakāpe 30% jau ir 
uzskatāma par robežlielumu, pēc kura pārsniegšanas upē izpaužas negatīvas sekas. 
Tomēr, kā norāda A.Urtāns (2008), pēc 1986.gadā veiktās Jaunupes makrofītu 
aizauguma likvidēšanas, nenovēršot aizaugšanas cēloni – biogēnu ieplūdi no 
Jaunupes/Svētupes sateces baseina, 17 gadu laikā aizaugums daudzviet atjaunojās, 
sasniedzot 50-60% no upes virsmas (pirms tīrīšanas darbiem 60-80%). Upes grunts 
padziļinājumos un plaisās saglabājušās augu sakneņu daļas pēc veiktajiem 
rekultivācijas darbiem arī „Live Venta” projekta ietvaros nākotnē varētu kļūt par 
aizaugšanu veicinošu faktoru. Līdz ar to laika gaitā varētu rasties nepieciešamība pēc 
atkārtotas upes tīrīšanas. 
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Lielāko aizauguma daļu izpētītajā Ventas upes posmā pirms tīrīšanas veidoja 
ezermeldrs Schoenoplectus lacustris, parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea, 
smaržīgā kalme Acorus calamus, parastā niedre Phragmites australis. Ievērojamā 
daudzumā konstatētas ežgalvītes Sparganium sp., kā arī parastā bultene Sagittaria 
sagittifolia.  

Šīs ir seklūdens biotopiem, grāvjiem, vecupēm, aizaugošiem ūdeņiem raksturīgās 
sugas, kuru dominēšana augājā norāda uz Ventas rumbas apkārtnes straujteču 
biotopu degradēšanos. 

Biotopu degradēšanās notikusi eitrofikācijas un tradicionālās apsaimniekošanas (lopu 
noganīšanas upes krastos, plostu un baļķu pludināšanas), kā arī, iespējams, 
notekūdeņu ieplūdes rezultātā.  

Sevišķi izteikta ir S. lacustris negatīvā ietekme uz straujteču biotopu stāvokli. Šīs 
sugas morfoloģiska īpatnība veidot blīvu sakneņu tīklu veicina sedimentu 
izgulsnēšanos uz akmeņainās upes grunts, padziļinājumos starp ezermeldra 
sakneņiem. Izveidojies sedimentu slānis kļūst par pamatu tādu augu iesakņošanai un 
attīstībai, kas nav raksturīgi dabiskiem straujteču biotopiem. 

Jāatzīmē, ka monodominantās S. lacustris, P. australis un A. calamus audzes nepieder 
arī Eiropas nozīmes aizsargājamam biotopam 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 
šo sugu veidotās aizauguma daļas bioloģiskā vērtība ir viszemākā. Savukārt straujteču 
biotopiem raksturīgās sugas, kā avotsūnas Fontinalis sp., veidoja vidēji tikai 5-15% 
seguma apsekotajos transektos. 

Projekta aktivit āšu īstenošanas rezultātā makrof ītu aizaugums, samazināts līdz 
aptuveni 20%, galvenokārt uz bioloģiski mazvērt īgo sugu rēķina, kas ir labs 
rādītājs straujteču biotopiem.  

 

4.  Makrozoobentoss 

Makrozoobentosa organismi raksturo gan ūdeņu piesārņotības pakāpi, gan arī paši 
aktīvi piedalās ūdeņu pašattīrīšanās procesos. Grunts cenožu sistēmas stāvoklis ir 
ekoloģiski nozīmīgs, jo šī sistēma veido zoobentosa organismu daudzveidību upē, 
nosaka un regulē gan ūdens kvalitāti, gan arī upes dabisko pašattīrīšanos. Tādēļ 
projektā analīzēm izvēlēts makrozoobentoss. 
 

 „Live Venta” projekta ietvaros makrozoobentosa paraugi ņemti vasarā (pirms 
tīrīšanas darbu veikšanas), visos trīs novērojumu punktos. Salīdzinājumam izmantoti 
valsts ūdeņu monitoringa programmas ietvaros LVĢMC apsekoto tuvāko staciju (AK 
un LK) novērojumu dati, kas iegūti l īdzīgajā periodā, t.i., 24.maijā ± 14 dienas. Šim 
kritērijam atbilstošie novērojumu dati ir pieejami par 2003., 2004. un 2005.g.  
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Kopumā (2003., 2004., 2005. un 2011.gadā) apsekotajās stacijās un novērojumu 
punktos konstatētas 89 bentisko bezmugurkaulnieku sugas un 37 līdz sugai nenoteikti 
taksoni no 16 dažādām grupām. Konstatēto sugu un līdz sugai nenoteiktu taksonu 
skaita izmaiņas pa gadiem parādītas 4.1.attēlā. 

Konstatēto organismu skaits ievērojami mainās pa gadiem. Vismazāk bentisko 
dzīvnieku ir 2003.g. ievāktajos paraugos (vidēji 223 īpatņi paraugā); visvairāk (vidēji 
668) – 2005.g. paraugos. Lielāks īpatņu skaits novērots augštecē (AK novērojumu 
stacijā salīdzinot ar LK, un VR novērojumu punktā salīdzinot ar KT-10 un KT-150). 
Bentisko organismu skaita izmaiņas dažādu gadu paraugos redzamas 4.1. tabulā. 

Visvairāk pārstāvētās bentisko organismu grupas ir viendienītes Ephemeroptera, 
divspārņi Diptera un gliemeži Gastropoda, kas ir atrasti visos paraugos un veido līdz 
~40% īpatņu skaita (skat. 4.2.tabulu). Atsevišķos paraugos plaši pārstāvētas blaktis 
Heteroptera, spāres Odonata, makstenes Trichoptera un gliemenes Bivalvia. 

Viendienīšu grupā vislielāko organismu skaitu (~4-24% bentisko dzīvnieku 
kopskaita) veido Baetidae. Šīs dzimtas pārstāvji konstatēti visos novērojumu gados, 
bet tikai 2003.g. daļa no tiem identificēti kā Baetis rhodanii. Pārējos gadījumos tie 
apzīmēti kā Baetis sp. Visos novērojumu gados konstatēti arī Caenidae dzimtas 
pārstāvji – galvenokārt Caenis horaria (~3-20%), ko 2011.g. nomaina C. luctuosa 
(~1-5%). 2003.-2005.g. ievērojamā skaitā (~2-7%) konstatēta suga Centroptilum 
luteolum. 2011.g. tā nav atrasta; savukārt lielākā skaitā nekā iepriekšējos gados 
parādās Ephemera vulgata (~%5) un Ephemerella ignita (~1-5%).  

Kopumā augstākminētās dzimtas un sugas ir bieži sastopamas Latvijas 
teritorij ā. 

Divspārņi ir pārstāvēti galvenokārt ar divām, līdz sugām nenoteiktām dzimtām: 
trīsuļodi Chironomidae un knišļi Simuliidae. To prasības dzīvotspējai ir atšķirīgas. 
Chironomidae dzimtas pārstāvji ir mazāk prasīgi pret izšķīdušā skābekļa daudzumu 
ūdenī, nekā Simuliidae, un ir attiecīgi sastopami ar organiskām vielām vairāk 
piesārņotos ūdeņos. Lielāks trīsuļodu īpatsvars (no ~7 līdz pat 37% no kopējā 
bentisko organismu skaita) konstatēts 2003.-2005.g. paraugos. 2011.g. paraugos 
Chironomidae īpatsvars samazinās līdz ~2-3%, savukārt Simuliidae īpatsvars ir ~7% 
novērojumu punktos KT-10 un KT-150 un ~27% punktā VR.  

Novērotā atšķir ība visdrīzāk saistīta ar lielāku skābekļa daudzumu ūdenī tieši 
lejpus Ventas rumbas. 

Gliemežu grupā visvairāk pārstāvētā suga ir Bithynia tentaculata (atrasta visos 
paraugos, veido līdz pat 15% no kopējā organismu skaita). Nedaudz mazāk ir 
sastopams īpaši aizsargājamo sugu sarakstā iekļautais Theodoxus fluviatilis (līdz 7-8% 
kopskaita), kuram seko Viviparus viviparus un (2003. un 2011.g.) Bithynia leachii. 
2003.g. ievērojamā daudzumā (~10% organismu kopskaita) konstatētais Radix ovata 
praktiski nav sastopams 2004. un 2005.g. paraugos; 2011.g. tas veido tikai 0.5-0.75% 
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organismu skaita. aizaugušos ūdeņos ar lēnu tecējumu lielā skaitā sastopamas lēni 
tekošo ūdeņu sugas, kā B. tentaculata un V. viviparus; no makrofītu aizauguma 
brīvākās vietās ar akmeņainu gultni – tekošiem ūdeņiem vairāk raksturīgais T. 
fluviatilis. 

Šāds sugu sastāvs atspoguļo dažādus apstākļus projektā izpētītajā upes posmā. 

Jāatzīmē, ka regulārā valsts ūdeņu monitoringa ietvaros stacijā AK konstatēti trauslais 
dīķgliemezis Myxas glutinosa un upes dižhidrobija Lithoglyphus naticoides (pa 1 
īpatnim 2003.g. un 2005.g., attiecīgi).  

Šie īpatņi dabas lieguma „Ventas ieleja” dabas aizsardzības plānā pieminēti kā 
potenciāli dabas lieguma iemītnieki. 

Blaktis ir pārstāvētas galvenokārt ar Aphelocheirus aestivalis. Šī ne pārāk ātri 
tekošiem ūdeņiem raksturīgā suga ir konstatēta visos 2011.g. ievāktos paraugos (~4-
11% organismu kopskaita, īpatsvars pieaug līdz ar attālumu no Ventas rumbas) un arī 
2003.g. stacijā LK, kur tā veidoja pat 32% organismu skaita. 2005.g. stacijā LK 
ievērojamā skaitā (~40%) atrasta Micronecta minutissima – salīdzinoši lēni tekošo 
ūdeņu suga. 

Spāru grupā visbiežāk konstatēta plaši izplatītā suga Platycnemis pennipes.  

Makstenes ievāktajos paraugos ir pārstāvētas ar vislielāko sugu skaitu, pie kam 
atsevišķu sugu īpatsvars ir salīdzinoši vienmērīgi sadalīts un neuzrāda izteikti 
dominantās sugas. Maksteņu kopējais īpatsvars dažādos gados svārstās no ~3.7-3.8% 
līdz ~10-14%, 2011.gadā tas ir ~5-8%.  

Gliemeņu grupā visbiežāk atrasti lēni tekošiem ūdeņiem raksturīgi Sphaeriidae 
dzimtas pārstāvji (2003.g. identificēti kā Sphaerium corneum, vēlākos gados nav 
noteikti līdz sugai). Vislielākā daudzumā (līdz ~9% organismu kopskaita) tie ir 
konstatēti 2011.g. 

Kopumā var secināt, ka makrozoobentosa sugas, kuras apdzīvo lēni tekošos 
ūdeņus un kurām nevajadzētu būt plaši pārstāvētām straujteču biotopos, Ventas 
upē pie Kuldīgas ir sastopamas diezgan lielā skaitā. 

Analizējot konstatēto sugu procentuālo sadalījumu pēc to individuālā saprobitātes 
indeksa (4.3. tabula), ir redzams, ka vislielākā skaitā visos paraugos ir pārstāvētas vāji 
līdz mēreni piesārņotiem (β-mezosaprobiem un o-β mezosaprobiem) ūdeņiem 
raksturīgās sugas. 

2011.g. punktos VR un KT-10 ievākto paraugu dati  ir atšķirīgi no pārējiem datiem.  

Ventas rumbas tiešā tuvumā, kur notiek intensīvāka upes ūdeņu aerācija, daudz 
lielākā skaitā ir atrastas o-saprobas (tīriem, ar skābekli bagātiem ūdeņiem 
rakstur īgas) bentisko dzīvnieku sugas.  
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To īpatsvars pārējos paraugos ir ~1-8.5%, bet punktos VR un KT-10 tas ir, attiecīgi, 
~30 un ~16%. 

Sugas, kas raksturīgas o-β mezosaprobiem un β-mezosaprobiem ūdeņiem, paraugos 
veido ~57-81% no organismu skaita. Izņēmums ir 2005.g. stacijā LK ievāktais 
paraugs (37% organismu skaita). Šajā paraugā masveidā konstatēta suga Micronecta 
minutissima, kurai pagaidām nav definēts individuālais saprobitātes indekss. Ja šo 
sugu izslēdz no aprēķiniem, vāji l īdz mēreni piesārņotiem ūdeņiem raksturīgo sugu 
īpatsvars paraugā pieaug līdz pat 78%. 

Ar organiskām vielām vairāk piesārņotiem (β-α mezosaprobiem un α-
mezosaprobiem) ūdeņiem raksturīgo sugu īpatsvars paraugos svārstās no ~3-16%. 
Vislielākais šo sugu īpatsvars konstatēts stacijā LK 2003.gadā un novērojumu punktā 
KT-150 2011.gadā (attiecīgi, 16.5% un 16%).  

J. Ķuze u.c. (2008), veicot saprobioloģisko izpēti Ķemeru Nacionālā parka Slampes 
upē 2.5 gadus pēc renaturalizācijas darbiem, bija konstatējuši, ka, pretēji gaidītajam, 
atjaunotajos upes posmos saprobitātes indeksa vērtības ir lielākas, nekā 
neizmainītajos. „Live Venta” projekta teritorija un veikto darbu raksturs ievērojami 
atšķiras no augstākminētajā pētījumā apskatītajiem, tomēr ir jārēķinās ar zināmu 
līdzīga efekta iespējamību. 

Ventas upē pie Kuldīgas konstatēto bentisko bezmugurkaulnieku sugu un līdz sugai 
nenoteiktu taksonu saraksts sniegts 4.4. tabulā. 

Kopumā apsekojumu rezultāti liecina par bentiskās faunas atbilstību vājam l īdz 
mērenam organiskas izcelsmes piesārņojuma līmenim upē .  

Prognozējot sagaidāmās upes ūdeņu ekoloģiskā stāvokļa izmaiņas pēc makrofītu 
tīr īšanas darbu veikšanas, jāņem vērā, divējāda darbu ietekme. No vienas puses, 
upes atbrīvošana no aizauguma, likvidējot biezu dūņu slāni, uzlabo skābekļa 
apstākļus upē un padara gultnes substrātu labāk piemērotu reofilaj ām sugām 
(sugas, kuras uzturas strauji tekošos ūdeņos). No otras puses, slāpekļa un fosfora 
savienojumi, kas agrāk tika patērēti augstāko augu attīstības procesiem, vairs 
netiek asimilēti makrof ītu audos, potenciāli izraisot pārmaiņas upes fito- un 
zoocenozēs. 

 

Lai veiktu korektu t īr īšanas darbu rezultātā notikušo izmaiņu izvērt ējumu, 
vēlams analizēt nākamajos gados tajā pašā sezonā, t.i., maija beigās – jūnija 
sākumā ievāktos makrozoobentosa datus. Pēc literatūras datiem, maksimālais 
bentisko organismu blīvums upēs pēc līdzīga veida darbiem tiek novērots 
aptuveni pēc 9 mēnešiem. Līdz ar to, atkārtoti ņemot paraugus 2012.gada tajā 
pašā sezonā, izmaiņas organismu skaitā un sugu sastāvā būs visspilgtāk izteiktas. 
Vair āku mēnešu laikā notiks arī bentisko cenožu stabilizācija attīr ītajos upes 
posmos.
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1.1. attēls. Ūdens temperatūra 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 

Šeit un turpmāk sarkanie punkti apzīmē vasaras sākumā iegūtos datus; melnie – 
septembra beigu datus. Vēsturiskajiem datiem (AK – 0.5 km augšpus Kuldīgas, LK – 
1.0 km lejpus Kuldīgas) norādīts novēroto vērtību diapazons un aritmētiskais vidējais. 
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1.2. attēls. Ūdens pH 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 

Suspendētās daļiņas ūdenī, mg/l

0

4

8

12

16

20

AK,
vasara

LK,
vasara

VR,
vasara

KT-10,
vasara

KT-150,
vasara

AK,
rudens

LK,
rudens

VR,
rudens

KT-10,
rudens

KT-150,
rudens

 

1.3. attēls. Suspendēto daļiņu koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 
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O2 koncentrācija, mg O2/l
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1.4. attēls. Izšķīdušā skābekļa koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos novērojumu 
gados 
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1.5. attēls. Fosfātu koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 
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1.6. attēls. Kopējā slāpekļa koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 
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Slāpekļa formu īpatsvars, mg N/l
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1.7. attēls. Slāpekļa formu īpatsvars 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 

Grafikā attēlotas tikai minerālās slāpekļa formas, t.i., nitrāti NO3, nitrīti NO2, 
amonjaks NH3, amonija joni NH4. Pārējo kopējā slāpekļa daļu veido organiskie 
slāpekļa savienojumi, kuru daudzums vasarā un rudenī ir apmēram vienāds. 

 

Kopējais organiskais ogleklis, mg C/l
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1.8. attēls. Kopējā organiskā oglekļa koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos 
novērojumu gados 

Novērojumu stacijā AK analīzes nosacījumiem atbilst tikai viens vasaras mērījums; 
novērojumu stacijā LK – tikai viens mērījums gan vasarā, gan rudenī. 

 



 26

Kopējais fosfors (Pkop), mg P/l
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1.9. attēls. Kopējā fosfora koncentrācija 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 
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1.10. attēls. Kopējā fosfora koncentrācija sedimentos 2011.g. 
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1.11. attēls. Bioloģiskais skābekļa patēriņš 2011.g. un iepriekšējos novērojumu gados 
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Fitoplanktona nodalījumu īpatsvars, mg/l
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2.1. attēls. Fitoplanktona kopējās biomasas sadalījums pa nodalījumiem, mg/l 
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2.2. attēls. Fitoplanktona nodalījumu īpatsvars, % no kopējās biomasas 

Līdz ģintij un sugai noteiktā fitoplanktona īpatsvars, mg/l
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2.3. attēls. Līdz ģintij un līdz sugai noteikto fitoplanktona aļģu īpatsvars (no kopējās 
biomasas) 
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2.1. tabula  

Ūdens paraugos konstatēto fitoplanktona ģinšu un sugu skaits pa nodalījumiem 

 03.06. 28.09.  

Nodalījums 
VR 

KT-
10 

KT-
150 

vasar
ā VR 

KT-
10 

KT-
150 rudenī 

Ko
pā 

Bacillarioph
yta  

Ģintis 4 2 3 5 4 6 6 6 6 

 Sugas 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Chlorophyta  Ģintis 6 6 5 7 5 6 7 7 8 

 Sugas 2 1 2 2 1 1 3 3 4 

Chrysophyt
a  

Ģintis 1   1 1       0 1 

 Sugas 1   1 1       0 1 

Cryptophyta  Ģintis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Sugas 1 3 1 3 0 0 1 1 4 

Cyanophyta  Ģintis 1     1 2 2 2 3 3 

 Sugas 1     1 0 0 1 1 2 

Dynophyta  Ģintis 1 2 2 2 1     1 2 

 Sugas 0 0 0 0 0     0 0 

Euglenophy
ta  

Ģintis       0     1 1 1 

 Sugas       0     0 0 0 
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3.1. tabula  

Makrofītu vidējais projektīvais segums novērojumu punktos, pēc Brauna-Blankē 
skalas 

Suga VR KT-10 
KT-
150 

Acorus calamus 2.5 3 5 

Alisma plantago-
aquatica 1.5 0.5   

Butomus umbellatus 0.5   1.5 

Carex sp. 3.5 2.5 2 

Fontinalis sp. 2.5 2 2.5 

Lysimachia vulgaris     1 

Mentha aquatica 1.5   1 

Nuphar lutea 1 1 2 

Phalaroides 
arundinacea 4 3 5 

Phragmites australis 5 0.5 4 

Potamogeton 
pectinatus 2.5 1 2 

Potamogeton 
perfoliatus 3 1.5 2 

Sagittaria sagittifolia 3.5 2.5 4 

Schoenoplectus 
lacustris 5 3.5 5 

Sparganium sp. 3 3 5 
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Sugu un līdz sugai nenoteiktu taksonu skaits pa gadiem

48
43 46

35

11
16

20

12

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2011

Taksoni
Sugas

 

4.1. attēls. Makrozoobentosa sugu un līdz sugai nenoteiktu taksonu skaits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

4.1. tabula  

Bentisko dzīvnieku skaits paraugos, pa organismu grupām 

 20.05.03.  25.05.04.  09.05.05.  24.05.11.  

Grupa AK LK AK LK AK LK VR KT-10 
KT-
150 

Bivalvia 6 2 9 3 105   7 20 15 

Coleoptera 6 3 11 20 23 4 8 2 11 

Crustacea             6 4 5 

Diptera 20 17 164 146 204 32 118 21 22 

Ephemeroptera 102 3 153 59 313 66 136 44 56 

Gastropoda 43 59 29 55 99 2 79 63 29 

Heteroptera 7 59 38 9 23 134 14 15 24 

Hirudinea 3 12 18 1 28 2 4 8 8 

Hydrachnellae 10 1     41 19 3 1 1 

Malacostraca 8 2 41 11 60 8       

Megaloptera 3                 

Odonata 13 4 18 45 21 15 1   12 

Oligochaeta 5 1 7 4 19 3 6 6 7 

Plecoptera           1       

Trichoptera 38 19 19 14 81 31 23 10 16 

Turbellaria         1 1       

Kopā 264 182 507 367 1018 318 405 194 206 
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4.2. tabula  

Bentisko dzīvnieku grupu īpatsvars, % no kopējā organismu skaita 

 20.05.03.  25.05.04.  09.05.05.  24.05.11.  

Grupa AK LK AK LK AK LK VR KT-10 
KT-
150 

Bivalvia 2.27 1.1 1.77 0.81 10.31   1.72 10.31 7.29 

Coleoptera 2.28 1.65 2.17 5.44 2.26 1.25 1.97 1.03 5.35 

Crustacea             1.48 2.06 2.43 

Diptera 7.58 9.34 32.35 39.78 20.04 10.06 29.14 10.83 10.68 

Ephemeropte
ra 38.64 1.65 30.17 16.08 30.74 20.75 33.57 22.68 27.19 

Gastropoda 16.3 32.42 5.73 14.98 9.73 0.62 19.49 32.49 14.1 

Heteroptera 2.65 32.42 7.5 2.44 2.26 42.14 3.46 7.73 11.65 

Hirudinea 1.14 6.59 3.55 0.27 2.75 0.63 0.98 4.13 3.89 

Hydrachnella
e 3.79 0.55     4.02 5.97 0.74 0.52 0.49 

Malacostraca 3.03 1.1 8.08 2.99 5.89 2.52       

Megaloptera 1.14                 

Odonata 4.93 2.2 3.56 12.25 2.07 4.71 0.25   5.83 

Oligochaeta 1.89 0.55 1.38 1.09 1.87 0.94 1.48 3.09 3.4 

Plecoptera           0.31       

Trichoptera 14.4 10.44 3.74 3.81 7.95 9.74 5.68 5.16 7.77 

Turbellaria         0.1 0.31       
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4.3. tabula  

Bentisko dzīvnieku īpatsvars pēc sugu individuālā saprobitātes indeksa, % no kopējā 
organismu skaita 

 20.05.03. 25.05.04. 09.05.05. 24.05.11. 

Sugu saprobitātes 
indekss AK LK AK LK AK LK VR 

KT-
10 

KT-
150 

0.0 - 1.3 (o-saprobi) 5.31 8.24 1.18 6.27 5.6  27.9 15.99 8.74 

1.3 - 1.7 (o-β 
mezosaprobi) 33.71 35.72 13.42 26.42 29.86 4.39 31.6 33 33.03 

1.7 - 2.3 (β-mezosaprobi) 32.57 32.97 67.85 52.31 39.48 32.69 30.85 23.71 27.69 

2.3 - 2.7 (β-α 
mezosaprobi) 5.31 10.99 2.56 1.36 3.83 3.15 3.2 3.1 11.18 

2.7 - 3.3 (α-mezosaprobi) 3.41 5.49 7.69 1.36 7.66 2.52 1.97 5.67 4.86 

nav norādīts 19.73 6.6 7.3 12.22 13.56 
57.2 

*  4.44 18.56 14.57 

 

*   paraugā lielā skaitā pārstāvēta suga Micronecta minutissima, kurai nav definēts 
individuālais saprobitātes indekss 
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4.4. tabula  

Konstatētās bentisko organismu sugas un līdz sugai nenoteiktie taksoni Ventas upē 
pie Kuldīgas 

Grupa Taksona nosaukums 

Bivalvia  Anodonta anatina 

  Anodonta cygnea 

  Pisidium sp. 

  Sphaeriidae  

  Sphaerium corneum 

  Sphaerium sp.  

  Unio tumidus  

Coleoptera  Donacia sp.  

  Donaciinae 

  Dytiscidae  

  Elmidae 

  Elmis aenea 

  Haliplus sp. 

  Hydroporus sp. 

  Laccophilus minutus 

  Limnius volckmari 

  Normandia nitens  

  Oulimnius tuberculatus  

  
Oulimnius tuberculatus, 
larvae 

  Platambus maculatus 

  Platambus sp. 

Crustacea  Asellus aquaticus  
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Grupa Taksona nosaukums 

  Gammarus pulex  

Diptera  Ceratopogonidae  

  Chironomidae  

  Simuliidae  

  Simulium sp. 

  Tabanus sp. 

Ephemeroptera  Baetis rhodani 

  Baetis sp.  

  Caenis horaria 

  Caenis luctuosa  

  Caenis macrura 

  Caenis rivulorum 

  Centroptilum luteolum 

  Ephemera vulgata  

  Ephemerella ignita  

  Heptagenia fuscogrisea 

  Heptagenia sp. 

  Heptagenia sulphurea  

  Potamanthus luteus  

Gastropoda  Anisus vorticulus  

  Bithynia leachii  

  Bithynia tentaculata  

  Gyraulus albus  

  Lithoglyphus naticoides 

  Lymnaea stagnalis 
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Grupa Taksona nosaukums 

 Gastropoda Myxas glutinosa 

 (turpinājums) Physa fontinalis  

  Planorbis carinatus 

  Radix auricularia  

  Radix ovata  

  Radix peregra 

  Stagnicola fuscus 

  Stagnicola palustris 

  Stagnicola sp.   

  Theodoxus fluviatilis  

  Valvata piscinalis  

  Viviparus contectus 

  Viviparus viviparus  

Heteroptera  Aphelocheirus aestivalis  

  Corixidae 

  Gerris sp. 

  Micronecta minutissima 

  Notonecta glauca 

  Plea leachi 

  Sigara sp. 

  Sigara striata 

Hirudinea  Erpobdella nigricollis 

  Erpobdella octoculata  

  Glossiphonia concolor 

  Glossiphonia complanata  
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Grupa Taksona nosaukums 

  Helobdella stagnalis 

  Hirudo medicinalis 

  Protoclepsis sp. 

Hydrachnellae  Hydracarina  

  Limnochares aquatica  

  Piona sp. 

  Pionidae 

Malacostraca Asellus aquaticus  

  Gammarus pulex  

  Gammarus sp. 

  Gammarus zaddachi 

Megaloptera Sialis sordida 

Odonata  Agrion splendens 

  Brachytron pratense 

  Calopteryx virgo  

  Coenagrion puella 

  Erythromma najas 

  Gomphus vulgatissimus  

  Ischnura elegans 

  
Onychogomphus 
forcipatus  

  Platycnemis pennipes 

Oligochaeta  Lumbricidae  

  Oligochaeta  

  Tubificidae sp. 

Plecoptera Nemoura sp. 



 38

Grupa Taksona nosaukums 

Trichoptera  Agraylea multipunctata  

  Anabolia soror 

  Anabolia soror/laevis 

  Anabolia sp. 

  Athripsodes aterrimus 

  Athripsodes cinereus  

  Ceraclea annulicornis 

  Ceraclea nigronervosa 

  Ceraclea sp.  

  Cheumatopsyche lepida  

  Cyrnus flavidus 

  Halesus sp. 

  
Hydropsyche 
angustipennis  

  
Hydropsyche 
contubernalis  

  Hydropsyche pellucidula  

  Hydropsyche siltalai 

  Lepidostoma hirtum  

  Limnephilus flavicornis 

  Limnephilus rhombicus 

  Limnephilus sp. 

  Metalype sp. 

  Molanna angustata 

  Myctacides azurea 

  Mystacides longicornis 
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Grupa Taksona nosaukums 

  Mystacides sp. 

  Neureclipsis bimaculata  

  Notidobia ciliaris 

  Oxyethira sp. 

  Phryganea bipunctata 

  Rhyacophila nubila 

Turbellaria Euplanaria lugubris 
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Evaluation of river Venta water quality before and after the removal 
of macrophytes: summary 

 

In the course of ‘Live Venta’ project implementation, water quality measurements 
were performed before and then after the removal of macrophytes: 

 24.05.2011. Benthic invertebrate fauna; 

 02.06.2011. Physico - chemical parameters and macrophytes; 

 03.06.2011. Phytoplankton; 

 28.09.2011. Physico - chemical parameters and phytoplankton. 

 

Sampling points were located downstream the waterfall Ventas rumba, as well as 10 
and 150 metres downstream the bridge Ķieģeļu tilts. For comparison purposes, 
historical observation data were used from National Water Monitoring network 
monitoring stations ‘Venta, 0.5 km augšpus Kuldīgas’ and ‘Venta, 1.0 km lejpus 
Kuldīgas’, examined by Latvian Environment, geology and meteorology centre. 
Historical data (taken in the same season as project data) were available for benthic 
invertebrate fauna and physicochemical parameters only. 

Before the project activities, macrophytes covered more than 40% of river water 
surface, while the favorable coverage for fast-flowing river biotopes is less than 30%. 
Dominant species were Schoenoplectus lacustris, Phalaroides arundinacea and 
Phragmites australis, forming a cenosis of low biological value.  

As a result of macrophyte removal, plant coverage was reduced to approximately 
20% of river surface. 

It appears that project activities resulted in better oxygenation conditions in river 
Venta water (autumn O2 concentrations higher than the average autumn O2 values 
observed in period between 1990 and 2010). On the other hand, concentrations of 
nitrogen and phosphorus compounds appear to have an increase, too. This is caused 
by removal of macrophytes before the end of the growing season, when accumulation 
of nutrients in plant tissues is not yet completely stopped. Autumn samples show 
higher degree of nitrogen mineralization (less ammonium and more nitrates) than in 
previous years. 

There is also found an increase in water pH (autumn values above those historically 
observed), probably due to uncovering of river’s dolomite bed (previously covered by 
a dense net of rhizomes and a layer of mud accumulating between them). 
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Total biomass of phytoplankton is 0.79-1.70 mg/L in June and 0.24-0.47 mg/L in 
September. Dominant taxa are Cryptophyta and Dinophyta in June, and 
Bacillariophyta and Cryptophyta in September. Blue-green algae are found in all 
autumn samples, the greatest number being observed below the Ventas rumba 
waterfall. This is probably related to several sources of organic pollution upstream the 
waterfall, including waste waters discharges of different origin, a significant number 
of aquatic birds attracted by fishing activities and, finally,  public bathing waters.  

Species composition corresponds to moderate level of water organic pollution. 

In benthic communities, dominant taxa before the removal of plant cover were 
Ephemeroptera, Diptera, and Gastropoda, each present in all samples and sometimes 
accounting for up to ~40% of the whole number of organisms. A total of 89 benthic 
species and 37 taxa not identified to species level were found in the samples 
(historical data included). 

 A considerable part of these species is typically present in slow-running waters, 
and is indicative of low to moderate level of organic pollution. To make an 
adequate assessment of changes in benthic fauna after macrophyte removal, 
repeated sampling in the same season of the following year is preferable. 
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SUMMARY 

 

 

The aim of the Project „Live Venta’ to exchange experience and find joint 
solutions for improvement of water quality and sustainable Venta river natural water 
resources management is reached by a targeted water cleaning activity. In order to 
evaluate an efficiency of the river cleaning activity LEGMC main task is defined to 
perform analysis of river environmental status before and after the cleaning of Venta 
river selected segments.  

The long-term positive impact on Venta river functioning after the cleaning is studied 
on the basis of ecosystem approach. This is determined by chosen for analysis the 
unique river environmental characteristics. The main ruling factor is hydro 
morphology and biological elements for ecological quality assessment. Other factors 
analysed are physico - chemical parameters supporting the conditions for functioning 
of biological elements.  

The Project valuable finding refers to improved hydrological conditions of river flow 
and related river bed morphology what were significantly altered by water plants. 
Removing of water plants from the river bed during cleaning activities causes water 
flow alignment to laminar regime. In the nearest future it will be reflected generally in 
a favourable development of the Venta river aquatic habitats.  

The expected result of project activities is reached as cleaning of river improves 
physico - chemical characteristics of river water quality: advances oxygen conditions, 
reduces demand of nitrogen and phosphorus for plants metabolic processes, and 
reduces content of phosphorus in sediments. Elimination of macrophytes overgrowing 
in standing water has lead to increased lower water plants vegetation because the 
nutrients, used in higher plant life processes prior to cleaning works, no longer are 
assimilated and become available to lower plants, such as phytoplankton. 
Implementation of project activities leads overgrown macrophytes coverage reduced 
to about 20%, mainly low-value species, which is a good indicator of the swift 
habitats. 

In the Project it is found that biomass of the main constituent taxa of phytoplankton 
characterizes the Venta River water in Kuldiga as moderately polluted with nutrients. 
The same survey results are found for the benthic fauna which characterizes weak to 
moderate organic pollution levels in the Venta  river.  
 
Macro invertebrate species composition reflects the different environmental 
conditions of the investigated river stage. Some found specimens correspond to the 
nature reserve "Venta Valley" conservation plan. In this plan those specimens are 
mentioned as a potential nature reserve residents. The differences found are likely 
associated with a higher amount of oxygen in the water directly below the Venta hub. 
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It can be concluded that macro invertebrate species that inhabit slow moving water, 
and which should be widely represented in the swift habitats, in the Venta River near 
Kuldiga are present in rather high numbers. Shallow-water habitats, characteristics of 
the species in overgrown waters, indicate the dominance of vegetation surrounding 
the hub to the Venta swift habitat degradation.  

 
In anticipation of expected changes in the ecological status of river the macrophytes 
cleaning works should lead to the dual impact of the work. On the one hand, the 
release from overgrowing the river, removing a thick layer of sludge, improve oxygen 
conditions in the river bed and make it more suitable substrate for species that are 
resident in the fast running waters. On the other hand, nitrogen and phosphorus 
compounds that were previously consumed in higher plant development processes are 
no longer assimilated into macrophytes tissues, potentially causing changes in river 
phyto- and zoo-coenosis. 

Recommendations for future activities on natural river resources management.  

To make a proper assessment of the change resulted from the river cleaning, it is 
desirable to analyze zoo-coenosis of macro invertebrates during the next few years in 
the same season, e.g., late May - early June sampling of macro invertebrate species. 
The maximum density of benthic organisms in the rivers of a similar nature is 
observed in about 9 months. Therefore, re-sampling in 2012 during the same season is 
preferable.  
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