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Eiropas Vides aģentūra prezentē, Vīne, 2013.gada  

11.septembris, foto J.Jātnieks





Paralēlās ūdenspasaules pamatpatiesības

. Ūdens ir:
universāls 

šķīdinātājs,

enerģijas un vielas 
pārnesējs, 

ķīmisko un 
bioķīmisko reakciju 
vide, 

dzīves vide;



Par dažādiem skatījumiem un būtību:

• Meliorācija –latīņu valodā melioratio –

uzlabošana- apzīmē radikālus augsnes 

auglības uzlabošanas pasākumus.

• Zemes auglība - lauku apdzīvotības un

ekonomiskās neatkarības pamats?

• Šādā skatījumā kādreiz investēto līdzekļu un 

radītās infrastruktūras saglabāšana

• Spēt nodalīt lauksaimnieciski izmantojamās 

zemes no dabas teritorijām

• (Kodi kā bioloģiskās daudzveidības daļu mēs 

ne visur aizsargājam) 



Dabiskais Fona stāvoklis?

• Upes ir atklātas sistēmas 

• Augu  barības vielu (N,P), kuru izcelsme 

nav Latvija, un kas minerālmēslu veidā 

tiek ienestas sistēmā  un izraisa 

eitrofikāciju, nevar tikt uzskatītas par 

dabisku procesu.

• Būtu tikai normāli lieko no sistēmas 

izvākt.

• Šādā skatījumā Ūdenssaimniecības  

pasākumi ir nepieciešami !



Aramzemju īpatsvars Latvijā izdalītajos ūdensobjektos, rāda arī sedimentēšanās 

procesu intensitāti tajos esošajās ūdenstecēs un ūdensnotekās. 
Avots: Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2016.– 2021 .gadam 



Saneši un augu barības vielas. Jādekša





Ēnava





Koki vietā un nevietā





@LVceli/Twitter



Valka. Foto Evija Smane



Rauna 2014.g. Marts. (S.Lakinas foto)



• Ikgadēji  bebru saimes ūdenstilpē 

ievadīto sedimentu apjoms ir 6 – 7 m3 

minerālaugšņu gadījumos un  10 – 15 

m3 organisko vai kūdras augšņu 

gadījumos. Tādejādi Igaunijas gadījumā  

no 4500-5000 alu uzturēšanas ūdeņos 

nokļuvušo  sedimentu kopējais 

daudzums varētu būt  30 .000 – 50.000 

kubikmetri gadā



• Novērtēts, ka Igaunijā 18000 bebru radītie 

kopējie koksnes zudumi gadā  ir 35000-40000 

kubikmetri koksnes  +4.500 m3 zari (apmēram 

1 kubikmetrs gadā uz  1 bebru saimi).

• Bebru saime gada laikā atjauno savas alas un 

kanālus apmēram 30 – 35 metru garumā. Lai 

izveidotu 1 metru alas vai kanāla, caurmērā 

ūdenstilpē tiek ienesti 0,2 m3 (maksimāli 0,5 –

0,7) kubikmetri augsnes. 



Pēc «Decay, yield loss and associated fungi in stands of grey alder 

(Alnus incana) in Latvia». Arhipova, T.Gaitnieks, J.Donis, 2011

• Šobrīd baltalkšņu 

(Alnus incana (L.) 

Moench)  audzes 

veido  ∼10 % (330 

000 ha) no kopējās 

mežu platības Latvijā

• Serdes trupes 

sastopamība variēja 

1 – 54%,  robežās, 

vidēji 18% baltalkšņu 

celmu.



Upēs brūkošo baltalkšņu apjomi

• Koksnes tilpumu degradējošās trupes 

būs konstatējamas 

• ~12 Līdz 24 m3 ha , vecumā no 25-35 

gadiem ,

• 32 m3 ha  vecumā 45-50 gadiem

• un līdz pat 60 m3 ha vecumā 60-65 

gadiem.
Pēc «Decay, yield loss and associated fungi in stands of grey alder (Alnus incana) in Latvia». 

Arhipova, T.Gaitnieks, J.Donis, 2011



Ir jāatbrīvo upes centrālā daļa, 

lai neveidotos sanešu ķērāji un 

katros 100 upes metros ir 

jāatstāj sekojošs iekritušo koku 

skaits (diametrs >10 cm):

 līdz 12 upē iekrituši koki, ja 

upe tek cauri lauksaimniecības  

zemēm;

 līdz 20 - 27 kokiem, ja upe tek 

cauri meža zemēm

Upes atbrīvošana no koku sagāzumiem



Dažkārt  arī viens koks  nevietā var būt izšķirošs 

(foto no ww.laivas.lv)



Ceļš uz «zaļu» Latviju? (Riežupes Dabas parks ) 





Akmeņu bērums pie caurtekas nodrošina skābekļa 

šķīšanu un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu









Vidzemes (arī Zemgales) upītes



Sodīte. Upe, grāvis?



Sodītes upes stāsts



Finding even new neighbours



Aizupes skolas «Izlūki» darbībā



Learning neighbour life quality stories



Strange creatures. Our neighbours? 



Zemūdens arhitekti - Makstenes



Astes, nagi, pīķi, kruķi...

Viendienītes Ephemeroptera



Valka



Spreading message. Local students as 

Ambassadors of R.Sodite



Ko gan šādā vietā var atrast profesionāli ūdeņu 

pētnieki? Sodītes upe.



Sodīte. Brīvi dzīvojošās makstenes sausumā



Zaļaļģes, brūnaļģes, sārtaļģes



«Sasodītā» organismu daudzveidība Sodītē

Taksons Nr.2

augštece

Nr.3

divpakāpju

Chironomidae + +

Ephemeroptera

Baetis rhodoni +

Baetis niger +

Baetis sp. j. +

Caenis macrura +

Trichoptera

Hydropsyche angustipennis +

Itchytrichia lamellaris +

Athripsodes cinereus +

Phryganea bipunctata +

Lepidostoma hirtum +

Malacostraca

Asellus aquaticus + +

Gammarus lacustris +

Oligochaeta + +

Mollusca

Pisidium amnicum +

Bithynia tentaculata +

Radix ovata +

Theodoxus fluviatilis

Hirudinae

Erpobdella octaculata +

Varia

Aphelocheirus aestivalis +

Amphinemura borealis +

Planaria torva +

Planaria sp. +



Vidzemes ūdeņi ir gana dzīvi! S



Dižgliemenes Unio sp. Iecava.



Upīšu/ūdensnoteku krasti kļūst par nozīmīgiem 

kustību koridoriem



Ūdensnotekas kā migrācijas koridori. 

Z.Rubenes zīmējums  pēc Lange 1988



Platone. Migrācijas koridors



Krasta joslas daudzās nozīmes



Ūdensaugu loma

• > 30% sāk celties ūdens līmenis un 

krastos esošā augsne samitrinās. 

• Sākas augsnē esošo barības vielu 

migrācija ūdenī, radot papildus 

eitrofikāciju. 



Jaunupe



Ūdenstecēs, ūdensnotekās un ezeros 



Ne viss savvaļā atstātais nodrošina  upes 

funkcionēšanu un dabas daudzveidību.Niedrāji



Niedres - upju un ezeru «slapjā kūla»



Pat atsevišķam ūdensnotekā palikušam 

akmenim un olim ir nozīme





Izskalojumu-iedzelmju veidošana. Tās ir piemērotas kā 

ūdensorganismu dzīvesvietas un zivju slēptuves



Akmeņu fenomens

• “Biofilma” uz akmens 
virsmas  darbojas kā 
attīrīšanas iekārta

• Akmeņi kā mehāniskie 
aeratori, it īpaši vasaras 
laikā, kad ir zema izšķīdušā 
skābekļa koncentrācija 

• Akmeņi kā daudzveidīgas 
dzīvesvietas

• Klimata ietekmju 
mazināšanas instruments.



5 – 10 m2

straujteces 

nodrošina 

viena cilvēka 

radītā 

piesārņojuma 

noārdīšanu

Upju kopšanas pamati © L.Urtāne, A. Urtāns



Gultnes saspiešana 

un sīklīkumainība 

rada lielāku 

dzīvotņu 

daudzveidību, 

samazinās 

piesērējuma 

aizņemtās teritorijas 

(Pedersen et al. 2006)

2.



Akmeņu ievietošana ūdensnotekā



Kā bez iepriekšējas informācijas te atpazīt 

foreļupi? Alekšupīte



ES SUGU UN BIOTOPU DIREKTĪVA II PIELIKUMA 

AIZSARGĀJAMĀ SUGA.’DZĪVO UPĒS, EZEROS, DĪĶOS, 

MELIORĀCIJAS GRĀVJOS (!) DŪŅAINĀS VIETĀS AR 

STĀVOŠU VAI LĒNI TEKOŠU ŪDENI

Dūņu pīkste Misgurnus fossilis





Tehniskie uzlabojumi.  Šaurs kauss ļauj izņemt tikai 

piesērējuma centrālo daļu, neaiztiekot nogāzes. Lietuva



Sīklīkumainības saglabāšana un tās veidošanās 

veicināšana



Sīklīkumainas gultnes saglabāšana to pārtīrot



Noēnojuma risinājumi ūdens caurvades un bioloģiskās 

daudzveidības samērošanai. D.Segliņas zīmējums



Melnalksnis kā krasta stiprinātājs, ainavas elements un 

mikrodzīvotnes nodrošinātājs

D.Segliņas zīmējums





Alakste



Krastu čurkste https://www.latvijasdaba.lv/putni/riparia-riparia-l/



Zivju dzenītis Alcedo atthis Julitas Klušas un Viktora Ivanova foto



Divpakāpju ūdensnoteka – Sodīte. 2017





Sodītes upe



Divpakāpju ūdensnoteka. Sodīte



Sodīte. Vai te kāds dzīvo?



Niedrāju ekspansija



Peldvietu daudzfunkcionalitāte. Svente, Medumi



Brīvas pieejas krastmalai (D.Segliņas zīm.)



Vēja koridori 

vienlaikus  ir arī 

ainavas elementi 



Dīķa «elpināšana»

• Slimība var 

atkārtoties. Bet 

tomēr elpošana un 

sārņu izvadīšana ir  

atsākusies





Uzņēmējs (?) Mārcis Saklaurs un Komanda,  2014. Iztīrīti 17 km 
Svētupes (un «piebeigti» 2 motorzāģi)





Vieta, kur nārstoja laši. N2000 Venta, 

22.09.2016.



Zemgales upītes. Vircava, 2012.



Vērojam, saprotam, darbojamies!







Un tā ir katra paša izvēle, ar ko nākotnē sadzīvot! 

(Z.Zariņas foto)                                            Paldies!



Paldies par uzmanību!

  


