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1. BIOTOPA RAKSTUROJUMS
1.1. Īss apraksts
Biotopam pieskaitāmas upju straujteces un upes ar Ranunculion fluitantis un
Callitricho-Batrachion veģetāciju vai ūdenssūnām.
Latvijas upju tīkls ir samērā blīvs. Kopējais upju skaits ir ~12 400, to kopgarums
~37 950 km. No tām 11 500 ir nelielas upes, kas īsākas par 10 km; 880 ir garākas par
10 km, un tikai 17 upes ir garākas par 100 km2. Lielāks upju blīvums ir Zemgales
līdzenumā un augstieņu nogāzēs, un vidējais upju blīvums valstī ir 590 m/km2 (Eipurs &
Zīverts1998). No kopējā upju garuma aptuveni divas trešdaļas ir regulētas. Valstī ir
izbūvētas ūdeņu savācējsistēmas 63 500 km kopgarumā (Urtāns 1989).
Biotopam atbilst visi upju posmi ar akmeņainu, oļainu vai granšainu gultni, kuros
vidējais straumes ātrums ir lielāks par 0,2 m/s, kā arī visi dabiskie, nepārveidotie upju
posmi neatkarīgi no straumes ātruma. Iedambēti, pārrakti, padziļināti upju posmi, kuros
vidējais straumes ātrums ir mazāks nekā 0,2 m/s, netiek uzskatīti par šo biotopu (Eņģele
& Sniedze-Kretalova 2013). Kopējā biotopa aizņemtā platība ir 17 620 ha, kas atbilst
0,3 % valsts teritorijas (Anon. 2013).
Upju straujteču posmi, kur krāču un iedzelmju mija nodrošina daudzveidīgu
mikrobiotopu līdzāspastāvēšanu nelielā teritorijā, ir bioloģiski visdaudzveidīgākie.
Šādiem posmiem ir liela hidroenerģētisko resursu ietilpība un tāpēc, veidojot
uzstādinājumus un dzirnavdīķus, tie visbiežāk bijuši pakļauti appludināšanai.
1.2. Pazīmes, kas raksturo biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvoklī
Ūdensteču biotopi ir atklāta sistēma, kas savāc ūdeņus no sateces baseina. Upju teorijā
izšķir straujasupes un lēni tekošas upes. Strauji tekošās upēs straumes ātrums ir lielāks
par 0,2 m/s un upes kritums ir lielāks par 1 m/km. To plūdums dinamisks, veidojas
straujteces. Dažādos ūdens slāņos ir ievērojami atšķirīgs straumes ātrums. Līdzenumiem
raksturīgajās lēni tekošajās upēs vidējais straumes ātrums ir mazāks par 0,2 m/s.
Straumes plūdums dažādos ūdens slāņos vairāk izlīdzināts un vienmērīgāks.
Atbilstoši vidējam upes kritumam uz kilometru un dominējošajiem straumes
ātrumiem, pastāv arī upju dalījums lašveidīgo zivju un karpveidīgo zivju ūdeņos
(Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti”). Latvijas apstākļos tipiski lašveidīgo zivju ūdeņi sastopami jūrā ietekošo
upju lejtecēs un augstienēs, kā arī lielo upju pieteku lejas posmos. Savukārt karpu
ūdeņiem pieskaitāmās upes izvietojušās galvenokārt Zemgales līdzenumā un
Austrumlatvijas zemienē. Atsevišķās upēs vienlaikus sastopami gan lašveidīgo, gan
karpu ūdeņiem raksturīgi upju posmi.
Biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvokli lašveidīgo zivju ūdeņus raksturo straujteču un
iedzelmju mija ar daudzveidīgu grunti veidojošā substrāta mozaīku. Daudzos gadījumos
šādām ūdenstecēm raksturīgas gruntsūdens izplūdes un barošanās no avotiem. Ūdens
temperatūra jūlijā–augustā ir < 18 Co (Birzaks 2013). Upei raksturīgas te sastopamajiem
ūdens organismiem piemērotas slēptuves, uzturēšanās un barošanās vietas. Upes
aizaugums ar augstākajiem ūdensaugiem nepārsniedz 30 % no upes spoguļvirsmas. Upes
krastos nav konstatējami masīvi koku sagāzumi, un krastu izskalojumi nepārsniedz 5 %
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(EVS-EN 15843:2010). Upes krasti vidēji noēnoti. Izgaismotie un noēnotie piekrastes
posmi veido mozaīku ar attiecību 30:70 (Anon. 2002).
Karpveidīgo zivju upēs labvēlīgs biotopa aizsardzības stāvoklis raksturojams ar lielāku
dabiski izgaismotu upes posmu īpatsvaru, tam sasniedzot attiecību 50:50 (Cowx &
Welcomme (eds.) 1998). Arī karpveidīgo zivju upēs posmi ar akmeņainu, granšainu
gultni ir uzskatāmi par bioloģiski daudzveidīgākajiem.
Ideālos apstākļos abu upju apakštipos upes piekrastē gaismas apstākļi ļauj tur veidoties
šaurai lakstaugu velēnas joslai.
Abu tipu upēs iekritušo koku skaits (diametrā virs 10 cm) biotopam labvēlīgos
apstākļos nepārsniedz 12 kokus/100 m lauksaimniecības zemēs vai līdz 20 kokiem/100 m
mežu zemēs (Degerman 2008).
Abu tipu upēs biotopam labvēlīgā aizsardzības stāvoklī nav konstatējama sedimentu
uzkrāšanās vairāk nekā 5 % no upes gultnes platības (EVS-EN 15843:2010). Abu tipu
upju izgaismotajos posmos nav konstatējamas zaļaļģu Cladophora spp. audzes vairāk kā
5 % no upes virsmas. Zilaļģes atsevišķu sakopojumu veidā sastopamas tikai pie drenāžas
un notekūdeņu ievades vietām.
1.3. Biotopam nozīmīgi procesi un struktūras
1.3.1. Ūdens un vielu transports
Ūdensteces ir atklātas sistēmas, kuras ietekmē to sateces baseinā notiekošie procesi,
piemēram, mežsaimnieciskā un lauksaimnieciskā darbība. Biotopa kvalitāte ir cieši
saistīta ar ūdens caurvadīšanas spēju nodrošināšanu un tās nepasliktināšanos.
Upēs gravitācijas spēka ietekmē veidojas ūdens plūsma un tajā notiek ūdenī nokļuvušo
vai tajā izšķīdušo vielu un ķīmisko savienojumu transports. Atbilstoši straumes ātrumam,
tiek pārvietotas noteikta izmēra daļiņas. Ūdens ir universāls šķīdinātājs, un ar ūdens
plūsmu tiek transportētas arī ūdenī izšķīdušās vielas (... att.). To apjomi var būt ļoti
ievērojami.

... att. Sedimentu pārvietošanās un izgulsnēšanās, samazinoties straumes ātrumam piegrunts zonā.
D. Segliņas zīmējums.

Pali ir ūdens masu un vielu pārvietošanas veids. Palu regularitāte nosaka īpatnēju augteņu
un to apdzīvojošo augu un dzīvnieku sabiedrību veidošanos ūdensteču krastos. Atšķirībā
no paliem, plūdi ir palu kritiskās formas. Tie ir neregulāri.
Upēm raksturīga noteikta ūdens plūsmas ritmika. Tā veicina atšķirīgu upes posmu
veidošanos, kas nodrošina daudzveidīgākus dzīves apstākļus ūdens organismiem.
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Piemēram, vidējais attālums starp divām „krācītēm” vienlīdzīgs 5−7 upes platumiem
(Madsen 1995). Ezeros, atšķirībā no upēm, notiek tajos nokļuvušo vielu uzkrāšana.
Sedimentācija izsauc virkni negatīvu blakusefektu. Izgulsnējoties tiek samazināta uz
cietām virsmām esošo biofilmu (bioplēvju) platība, kurai ir liela nozīme gan kā
bezmugurkaulnieku barības ieguves vietai, gan kā efektīvākajām ūdens pašattīrīšanās
procesu nodrošinātājām. Sedimentācijas procesi, aizķepinot filtrēšanas nodrošināšanai
attīstītos orgānus, tieši ietekmē filtrētājorganismu spēju iegūt barību. Pastāvot izvēles
iespējām, organismi labāk izvēlas biofilmu bez sedimentu uzskalojumiem (Degerman
2008).
1.3.2. Pašattīrīšanās
Upēm piemīt unikāla spēja attīrīties no tajās iekļuvušajiem organiskajiem
savienojumiem. Tajās ieskalotās vai ar notekūdeņiem novadītās organiskās vielas un
biogēnie elementi, atmirušās augu un dzīvnieku daļiņas upē noritošo bioķīmisko un
ﬁzikālo procesu norises gaitā tiek sadalītas un pārveidotas augiem un dzīvniekiem
izmantojamu savienojumu formā vai izgulsnētas. Upes pašattīrīšanās spējas lielumu un
efektivitāti nosaka straumes ātrums, upes caurplūdums, gultnes raksturs un piekrastes
joslas apauguma struktūra (Cowx & Welcomme (eds.) 1998; Cimdiņš 2001; Degerman
2008).
Straujās upēs (straumes ātrums > 0,3 m/s) ar atbilstoši apsaimniekotu piekrasti,
pašattīrīšanās spēja ir vislielākā. Organisko vielu noārdīšanās upēs notiek vismaz četras
reizes ātrāk nekā stāvošos ūdeņos, jo baktēriju un aļģu apaugumiem te ir ideālas kontakta
iespējas ar nelielā slānī pāri plūstošajiem ūdeņiem. Mazā upē vienas stundas laikā
aptuveni 10 000 m3 ūdens nonāk kontaktā ar 1000 kg apaugumu veidojošo biofilmu, un
šī kontakta laikā ūdenī esošais piesārņojums tiek attīrīts (Cimdiņš 2001). Straujtecēs
akmeņainās gultnes dēļ ūdens plūsma ir turbulenta, un šādos apstākļos palielinās ūdenī
izšķīdušā skābekļa koncentrācija. Savukārt uz straujteces veidojošo akmeņu virsmām
skābekļa piesātinājuma apstākļos attīstās daudzveidīga dzīvotne, tā sauktās biofilma
(bioplēve) (Sand-Jensen (ed.) 2005; O’Grady 2006). Tā sastāv no baktērijām, aļģēm,
vienšūņiem, kuras savu dzīvības procesu uzturēšanai noārda organiskos savienojumu, tā
samazinot to kopējo daudzumu ūdenī. Šādi „apaugusi” akmens virsma nodrošina ar
atbilstošu barības bāzi arī daudzus citus ūdens organismus (... att.). Bioplēves
funkcionēšanas princips principu − spēja spēju noārdīt un asimilēt organiskos
savienojumus − tiek izmantots notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
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... att. Ūdenī esošo cieto virmu apaugumu biofilmu veidojošie organismi. Z. Rubenes zīmējums.

1.3.3. Aizsargjoslas
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. pantam, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu
piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību,
ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum
raksturīgo ainavu. No aizsargjoslu funkcionēšanas kvalitātes ir atkarīga ūdenstecēs
sastopamo organismu spēja izdzīvot konkrētās ūdenstecēs. Aizsargjoslām ir izšķiroša
nozīme gan sanešu plūsmu, gan izšķīdušo barības vielu pārtveršanā un akumulēšanā
(Eberstaller-Fleischanderl et al. 2010) (... att.).

... att. Aizsargjosmas funkcionēšana (avots: >>>). Te būs pašu papildināts zīmējums
Parasti fosfors nedaudz izskalojas no visām augsnēm, taču, ja augsnes piesātinājums ar
fosforu kļūst augsts, izskalošanās var ievērojami palielināties. Izšķīdušo fosfora
savienojumu noplūdes galvenokārt saistās ar virszemes noteci, mazāk − ar drenu noteci.
Fosfora noplūdes parasti ir lielākas smagās augsnēs ar augstu māla daļiņu saturu un mazu
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filtrācijas koeficientu, nekā vieglās augsnēs ar augstu smilts frakcijas saturu (Jansons
2013).
Ap 65 % no erozijas izsauktiem augsnes zudumiem novērojami janvāra−marta
mēnešos. Tikai 6 % erozijas radīto augsnes zudumu novēroti laikā no aprīļa līdz
augustam, kad laukus klāj stabila veģetācija (Jansons 2013) (... att.). Tas pierāda
lakstaugu veģetācijas nozīmi erozijas procesu aizkavēšanā, sevišķi ziemas mēnešos un
pavasara palu laikā. Pat līdz 2 m plata veģetācijas aizsargjosla lauka malā var nodrošināt
50−60 % augsnes daļiņu un erozijas produktu aizturi (Jansons 2013.).
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…. att. Augsnes zudumu sadalījums gadā. Mellupītes monitoringa stacija, 2001.–2012. gads
(Jansons 2013).

1.3.4. Upe un tās piekraste kā bioloģisko sistēmu pārklājuma vieta
Upe un tās piekraste ir divu bioloģisko sistēmu pārklājuma vieta (ekotons), kura
nodrošina daudzus nozīmīgus procesus arī piekrastē mītošajām sugām. Piekrastes augāja
josla nodrošina ne tikai sauszemes organismu slēpšanās un migrācijas iespējas, bet arī
ūdens temperatūras regulāciju un dzesēšanu, ūdenī noritošo fotosintēzes procesu
veicināšanu vai kavēšanu. Te uzturas ūdens kukaiņi pieaugušā attīstības stadijā,
piekrastes teritorijās ūdens kukaiņu kāpuri pārvēršas par lidojošiem īpatņiem un tās
izmanto par paslēptuvēm dienā (... att.).
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... att. Piekrastes joslā notiekošie procesi: (1) ūdens atdzišana, skābekļa piesaiste, gaismas
ietekme; (2) uzturas kukaiņi pieaugušā attīstības stadijā, tās barībai izmanto zivis; (3) ūdens
kukaiņu kāpuri pārvēršas par lidojošiem pieaugušiem īpatņiem; (4) ūdens kukaiņi iedēj olas; (5)
izlidojušo ūdens kukaiņu paslēptuve dienā; (6) barojas putni; (7) uzturas tauriņi un vaboles; (8)
notiek krasta stiprināšana; (9) putni ligzdo un barojas; (10) kukaiņu dzīves vieta; (11) paslēptuves
taimiņu mazuļiem; (12) ūdenī iekritušās lapas sadaloties veido papildus barības vielas
(D. Segliņas zīmējums, avots: Madsen (1995)).

Lielās vienlaidus lauksaimniecībā izmantotās platībās upju piekrastes joslas ir
nozīmīgas slēptuves, uzturēšanās vietas un kustību koridors, kas nodrošina sugu
populāciju stabilitāti un sugu vairošanos (Madsen 1995).
1.4. Biotopa dabiskā attīstība (sukcesija)
Biotopa dabiskā attīstība ir cieši saistīta ar upes sateces baseinā notiekošo. Latvijas
apstākļos nav teritoriju, kurās nenotiek, vai nesenā pagātnē nav notikušas saimnieciskas
aktivitātes. Šādos apstākļos par dabisku attīstību uzskatāma tāda attīstība, kurā barības
vielu ienese no posmam piegulošā un augšup pa straumi esošā upju sateces baseina ir
minimāla un būtiski nepārsniedz fona lielumu. Par dabiskas attīstības pazīmi ir uzskatāma
situācija, kurā upē esošo sedimentu un fizisku aizsprostojumu rezultātā nav izmainījies
ūdensteces tips no lašveidīgajiem ūdeņiem uz karpveidīgo zivju ūdeņiem.
1.5. Ietekmējošie faktori un apdraudējumi
1.5.1. Eitrofikācija
Eitrofikācija ir ūdens bagātināšanās ar augu barības vielām, galvenokārt ar šķīstošiem
fosfora un slāpekļa savienojumiem. Eitrofikācijas redzamākā izpausme ir ūdensaugu
pastiprināta attīstība. Ūdensaugi vienmēr ir bijuši nozīmīgs upes elements. Tiem ir
būtiska nozīme gan kā citu ūdens organismu barības objektam, gan kā ūdens organismu
dzīvotnei vai slēptuvei, gan sedimentu plūsmas pārtvērējiem un izgulsnētājiem.
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Ūdensaugu klātbūtne upē ir atkarīga gan no upes ģeomorfoloģiskajām īpašībām – upes
gultni veidojošo grunts daļiņu izmēriem, gan no upes hidroloģiskā režīma – minimālā un
maksimālā straumes ātruma, palu biežuma un lieluma. To ietekmē arī krastu apauguma
radītais upes virsmas noēnojums. Visi uzskaitītie parametri var ievērojami atšķirties,
piemēram, Zemgales līdzenuma un Vidzemes augstienes nogāžu upēs. Daudzās
publikācijās un eksperimentos (piemēram, >>>) ir pierādīts, ka, ūdensaugu aizaugumam
pārsniedzot 20–30 % no upes spoguļvirsmas, sāk parādīties negatīvās blakus parādības –
krastu noskalojumi un papildus barības vielu ieskalošanās, un ar to saistīto sanešu
izgulsnēšanas (sedimentācijas) procesu pieaugums (... att.). Ūdensaugiem veģetācijas
sezonas beigās atmirstot, atbrīvojas daļa to audos uzkrāto barības vielu. Atkarībā no
atrašanās vietas, šie savienojumi vai nu uzkrājas uz ūdenstecēm izveidotajos
uzstādinājumos un caurtekošos ezeros, vai arī nonāk Baltijas jūrā, veicinot tās
eitrofikāciju. Daļa no atmirušajiem virsūdens ūdensaugiem sadalās lēni un veido
ikgadēju rupji sadalījušās materiāla – detrīta slāni ūdensteču dziļākajās vietās, kā arī
izgulsnējas vietās ar nelielu straumes ātrumu (< 0,1 m/s). Rupjais, vāji sadalījies detrīts
apber mikrodzīvotnes, un to apdzīvo neliels skaits ūdens organismu sugu. Šī parādība
kopumā samazina ūdensteces mikrodzīvotņu daudzveidību un mozaīku un rezultātā arī
organismu daudzveidību ūdenstecē.
Upes aizauguma pakāpei ir nozīmīga ietekme uz zivju sabiedrību struktūru. Sugu
skaits, pieaugot upes aizaugumam, pieaug. Foreļu un mailīšu skaits, pieaugot
aizaugumam, būtiski samazinās, bet līdaku Esox lucius, raudu Rutilus rutilus, grunduļu
Gobio gobio, pavīķu Alburnoides bipunctatus, vīķu Alburnus alburnus un asaru Perca
fluviatilis skaits – palielinās. Kopējais zivju skaits ir būtiski mazāks upju posmos bez
ūdensaugu aizauguma. Aizaugumam palielinoties, būtiski pieaug zivju skaits ekoloģiski
toleranto zivju (līdaka, rauda, sapals Leuciscus cephalus, vīķe, asaris) grupā (Birzaks
2013).
20−30 % aizauguma ar ūdensaugiem robežlielums būtu jāpieņem kā kritērijs augstai
un labai ekoloģiskajai kvalitātei atbilstošām upēm (Cowx & Welcomme (eds.) 1998;
O’Grady, 2006; Buisson et al. 2008; Degerman 2008).

... att. Ūdens līmeņa izmaiņas, palielinoties aizaugumam. Līmenim ceļoties, krastos esošā augsne
samitrinās un no tās sākas augsnē esošo barības vielu migrācija ūdenī, radot papildus eitrofikāciju
(>>> zīmējums; avots: Madsen 1995).
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1.5.2. Sedimentācijas procesu pastiprināšanās
Pastiprinoties lauksaimniecības zemju intensīvai apsaimniekošanai, ūdenstecēs tiek
ienestas augsnes daļiņās. Šādi procesi notiek arī mežu izstrādes laikā. Atkarībā no zemes
lietojuma, ainavas uzbūves un augšņu tipa no upes sateces baseina kvadrātkilometra upē
var tikt ieskaloti līdz 23 t sanešu gadā (Sand-Jensen (ed.) 2006). Sedimentācijas procesu
rezultātā ūdensteces piesērē, un samazinās to ūdens caurvades spējas. Tas veicina ūdens
līmeņa paaugstināšanos un ūdensteču piekrastes daļu applūšanu.
Izgulnējušies sedimenti aizpilda grants un oļu veidotās starptelpas. Jau 14 %
sedimentu piejaukums gultnē padara tās nepiemērotas lašveidīgo nārstam (Cowx &
Welcomme (eds.) 1998; Madsen 1995). 20−25 % sedimentu piejaukums ir robeža
ziemeļu upespērlenes Margarita margaritifera un biezās perlamutrenes Unio crassus
pastāvēšanai (Rudzīte 2010).
1.5.3. Noēnojums
Koku apauguma veidotajam krastu noēnojumam ir liela nozīme temperatūras režīma
uzturēšanā (... att.). Līdz 1 km garā upes posmā, salīdzinot ar šīs pašas upes atklāto
posmu, temperatūras starpība var sasniegt pat 3,5 Co (Eipurs 1984; Armstrong et al.
2010). Šādai temperatūras atšķirībai ir būtiska nozīme skābekļa šķīšanai ūdenī un pret
skābekļa trūkumu jūtīgo organismu izdzīvošanas spējām. Tajā pašā laikā noēnotajos
posmos neveidojas upju pašattīrīšanās procesiem nozīmīgais dzīvo organismu apaugums
uz stabilām virsmām jeb biofilma. Biofilmas kā ūdeņu bezmugurkaulnieku barības
objekta iztrūkums samazina arī šādos upju posmos mītošo zivju biomasu un zivju sugu
daudzveidību (O’Grady 2006).
Zivju sugas uz noēnojuma intensitāti biotopā reaģē dažādi. Rauda, sapals, pavīķe,
vīķe, grundulis, akmeņgrauzis Cobitis taenia un asaris lielākā skaitā konstatēti vietās ar
mazāku noēnojumu. Divas zivju sugas – akmeņgrauzis un pavīķe – vietās ar pilnīgu
noēnojumu nav sastopamas. Toties, palielinoties noēnojumam, pieaug mailīšu Phoxinus
phoxinus skaits. Pieaug arī foreļu Salmo trutta fario skaits, palielinoties noēnojumam,
taču vislielākais tas ir, ja noēnojuma intensitāte ir vidēja (Birzaks 2013). Zivju sugu
skaits un kopējais zivju skaits būtiski lielāks ir mazāk noēnotās vietās (Birzaks 2013).
Līdz ar noēnojumu biomasa pieaug tikai vienai sugai – mailītei, bet citām, sevišķi biežāk
sastopamām sugām, piemēram, raudai, asarim, līdakai un sapalam biomasa noēnotos
biotopos samazinās pat vairākkārt (Birzaks 2013). Līdz 100 m garos vienlaidus noēnotos
upju posmos uzturas 2,5 reizes mazāks lašveidīgo zivju mazuļu skaits, nekā blakus esošos
upes posmos ar izgaismoto un noēnoto posmu mozaīku (O’Grady 2006).
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... att. Noēnojuma ietekme atkarībā no krasta apauguma un ūdensteces platuma (>>> zīmējums,
avots: Buisson et al. (2006)).

1.5.4. Koku sagāzumi
Neapstrādātas bijušās lauksaimnieciskās teritorijas gar upēm aizaug ar krūmu un koku
pioniersugām – baltalksni Alnus incana, kārkliem Salix spp., parasto ievu Padus avium,
retāk bērziem Betula spp. un apsēm Populus tremula. Krastu aizaugšanas un tā izsauktā
noēnojuma rezultātā dēļ piekrastes daļā iznīkst daļa augošo lakstaugu un atklājas koku
saknes. Krastu aizaugšanas dēļ ilgstoši atklāta apgaismojuma apstākļos upju krastos
augošie ozoli ieaug lazdu un baltalkšņu krūmos. Tas veicina ātrāku koku atmiršanu un
potenciālu iegāšanos upē. Par jaunu, tikai pēdējās desmitgadēs aktuālu problēmu kļuvusi
baltalkšņu audžu sabrukšana upju un ezeru krastos, ko izraisa audžu briesta vecuma (ap
30 gadiem) sasniegšana, kā arī trupes izplatība, kas veicina baltalkšņu audžu ātrāku
sabrukšanu (Buisson et al. 2006). Baltalkšņi ir viena no izplatītākajām koku sugām
ūdensteču krastos bijušajās lauksaimniecības zemēs. To netieši apliecina fakts, ka ar
baltalkšņiem aizņemtās platības pēdējo 70 gadu laikā Latvijā palielinājušās 18 reizes
(Daugaviete & Ūsīte 2006). Attīstoties baltalkšņu sakņu trupei, būtiski palielinās arī
ūdenstilpē iekritušo baltalkšņu skaits (Arhipova et al. 2011). Tas būtiski pārsniedz
optimālo koksnes daudzumu upēs gan pēc masas, gan pēc skaita − 20 koki/100 m meža
zemju (Degerman 2008). Mazajās upēs par netipisku ir uzskatāma koksnes daudzumi 16–
62 kg/m2 , dabiski daudzums svārstās 3–14 kg/m2 robežās (SEPA 1994).
Sagāzumi būtiski ietekmē ūdeņu ekosistēmu vairākos veidos. Atsevišķus upē
iegāzušos kokus par slēpni izmanto zivis (foreles, sapali, taimiņi Salmo trutta), bet
iekritušie koki kalpo par substrātu un slēptuvēm arī ūdeņu bezmugurkaulniekiem.
Palielinoties upē iekritušo koku skaitam, tie būtiski samazina straumes tecējuma ātrumu
un bieži vien arī izmaina straumes virzienu. Straumes ātrumam samazinoties, izgulsnējas
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straumes līdznestās augsnes un organisko sanešu daļiņas – aiz koku sagāzumiem
veidojas laikā un telpā nepastāvīgas un mainīgas smilšu sēres (... att., ... att.). Tās bieži
vien pārklāj iepriekš te dominējušās grants, oļu vai akmeņu mikrodzīvotnes. Sagāzumu
veicinātās izskalošanās dēļ upes kļūst platākas un vienlaikus seklākas. Seklās un plašās
vāji saistīgās upes piekrastes daļas ir mazproduktīvas un šādās smilšu sērēs to
nestabilitātes dēļ raksturīgs neliels ūdens organismu skaits. Turklāt sagāzumu ietekmētās
plašās un seklās upes veicina ūdens straujāku sasilšanu un iztvaikošanu, it īpaši vasaras
mazūdens periodos.

... att. Vaives upes posms pirms baltalkšņu
sagāzuma izvākšanas. Foto: L. Urtāne.

… att. Vaives upes posms pēc baltalkšņu
sagāzuma izvākšanas. Veidojas
daudzveidīgākās ūdens plūsmas un jaunas
mikrodzīvotnes. Par tām liecina arī ūdens
ņirba. Smilšu saneši izskalojas un atklājās
oļaini granšaina upes gultne. Foto: L. Urtāne.

Sagāzumu veidošanos veicina arī bebru darbība. Apšu un kārklu sagāzumi bieži
saistīti ar bebru darbību, kuri minētās krūmu un koku sugas izmanto savā barībā. Bebru
pētnieks M. Balodis uzskatīja, ka Latvijai ir pieļaujama 50 000 bebru liela populācija
(Balodis 1990). Šobrīd bebru skaits ir būtiski pieaudzis un pārsniedz 100 000 īpatņu.
1.5.5. Bebru darbība
Bebru aizsprostiem var būt krasi atšķirīga ietekme atkarībā no upes tipa, aizsprosta
novietojuma upes lejtecē, vidustecē vai augštecē, kā arī upes krastos notiekošā. Lēnās
upēs, kurās dominē karpveidīgās zivis, bebru aizsprosti un to veidotie uzpludinājumi
sākotnēji nodrošina upes līdznestā materiāla izgulsnēšanu, ūdens uzsilšanu un labāku
apstākļu veidošanos karpveidīgajām zivīm. Šādi uzpludinājumi sākotnēji ir pievilcīgi arī
sikspārņiem (Vintulis, pers. kom.) barības ieguvei virs uzsilušajiem ūdeņiem. Taču
uzpludinājumos notiek arī barības vielu izskalošanās no augsnes, un tādā veidā upē nonāk
papildus piesārņojums. Šādu aizsprostu gadījumā ir pārtraukta ūdens organismu migrācija
augšup pa straumi. Igaunijas pieredze rāda, ka zivis nespēj pārvarēt par 30 cm augstākus
aizsprostus (Järvekülg et al. 2003). Aizsprostu uzstādinājumos dominējošo
sedimentācijas procesu dēļ šādos upju posmos mikrodzīvotņu daudzveidība ir mazāka.
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Lietuviešu pētījumi trīs upju bebru uzpludinājumos parādīja, ka tajos ūdeņu
makrozoobentosa taksonomiskā daudzveidība ir mazāka, nekā upes posmā virs un zem
uzpludinājuma (Pliuraite & Kesminas 2012). Pētījums apliecināja, ka bebru
uzstādinājumi ietekmē ūdens dzīvnieku sabiedrību struktūru, nomainot tekošo ūdeņu
organismu grupas ar stāvošiem ūdeņiem raksturīgām organismu grupām. Pieauga
absolūtā tādu krājēju–vācēju grupas organismu kā trīsuļodu Chironomus un mazsaru
tārpu Oligochaeta pārpilnība. Tajā pat laikā uzpludinājumos samazinājās smalcinātāju
(detritofāgu) un skrāpētāju relatīvā nozīme. Smalcinātāju daudzuma samazinājums pie
barībā izmantojamās organisko daļiņu pārpilnības skaidrots ar straumes ātruma izmaiņām
un dzīvei piemērotu substrātu izzušanu (Pliuraite & Kesminas 2012).
Appludinot straujteces, bebri būtiski samazina upes pašattīrīšanās spējas un ierobežo
zivju un ūdens bezmugurkaulnieku migrācijas iespējas. Ierobežoto platību dēļ straujteces
ir uzskatāmas par nozīmīgākajiem upju bioloģiskās daudzveidības
un ūdeņu
pašattīrīšanās elementiem, kuru appludināšana un iznīcināšana nodara būtisku kaitējumu
ūdens resursiem to visplašākajā nozīmē.
Par bebru ietekmi nozīmīga informācija ir apkopota Igaunijā, kur tika apsekotas 3 189
bebru saimes (Lanetuu & Lode 2013). 19 % gadījumos (n = 609) teritorijas netika
appludinātas (alas tika veidotas upju krastos, pacerēs u. c.). Vienas saimes vajadzību
nodrošināšanai dominēja 1–4 aizsprosti, pieci aizsprosti konstatēti 8 %, bet seši un vairāk
aizsprostu – 10 % gadījumu. Rēķinot kopējo bebru skaitu uz 18 000 indivīdiem, kas
apvienoti 4 500 bebru saimēs, kopējais bebru aizsprostu skaits Igaunijā varētu būt
11 000–12 000. Vidēji viena saime pārtikai izmanto apmēram 1 m3 koku, pieņemot, ka
tāds koku apjoms tiek bojāts, appludinot teritoriju.
Novērtēts, ka Igaunijā 18 000 bebru radītie kopējie koksnes zudumi gadā ir
35 000−40.000 m3 appludinātas un nokaltušas koksnes un 4 500 m3 zari (apmēram 1 m3
gadā uz vienu bebru saimi).
Bebru saime gada laikā atjauno savas alas un kanālus apmēram 30–35 m garumā. Lai
izveidotu 1 m alas vai kanāla, caurmērā ūdenstilpē tiek ienesti 0,2 (maksimāli 0,5–0,7)
m3 augsnes. Ik gadu bebru saimes ūdenstilpē ievadīto sedimentu apjoms ir 6–7 m3
minerālaugsnēs un 10–15 m3 organiskās (kūdras) augsnēs (Lanetuu & Lode 2013).
Tādējādi Igaunijas gadījumā no 4 500–5 000 alu uzturēšanas ūdeņos nokļuvušo
sedimentu kopējais daudzums varētu būt 30 000–50 000 m3 gadā. Ņemot vērā Latvijā
uzskaitīto bebru skaitu, iepriekš minētie lielumi Latvijas apstākļos būtu vismaz
pieckāršojami. Salīdzinājumam − Gauja gadā Rīgas līcī ienes 560 000 tonnas smilšu.
Igauņu speciālisti ūdens objektu plānošanas vajadzībām izstrādājuši ietekmju tabulu,
kurā ūdensteci uzskata par hidromorfoloģiski stipri ietekmētu, ja lašveidīgo upēs uz
2 km upes plūduma ir vidēji viens bebru aizsprosts, bet par ļoti stipri ietekmētiem
lašveidīgo un karpveidīgo ūdeņiem tiek uzskatīti tādi ūdensteču posmi, kuros uz 1 km
upes plūduma ir viens vai vairāki bebru aizsprosti (Jarvet 2014).
Arī Lietuvā ir vērojama bebru populācijas palielināšanās. 2006. gadā to skaits tika
vērtēts ap 36 000 īpatņu. Šobrīd tas pieaudzis līdz 85 000, neoficiāli to skaits tiek vērtēts
pat līdz 121 000 īpatņiem. Bebru aizsprostu blīvums Lietuvā ir vidēji 0,81 gab./km upēs,
kur caurplūde > 0,5 m3/s, līdz 1,1 gab./km − meliorācijas grāvjos (Pliuraite & Kesminas
2012)..
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1.5.6. Krastu stabilizācija
Koku sakņu sistēmām ir nozīmīga loma krastu stabilizēšanā. Šādā ziņā pret
izskalošanu īpaši izturīgi ir melnalkšņi Alnus glutinosa. Melnalkšņu sakņu vijumi
nodrošina labas slēptuves zivīm, vēžiem un daudziem ūdeņu bezmugurkaulniekiem.
Atsevišķu koku sugu atrašānās ūdensteču krastos var upi ietekmēt arī nelabvēlīgi. Pie
šādām koku sugām pieskaitāmas egles Picea abies un baltalkšņi.
Egles ūdensteču krastos veido blīvu noēnojumu un neļauj zem tām veidoties krastus
stabilizējošai lakstaugu velēnas joslai. Egļu skuju nobiras veicina augsnes
paskābināšanos. Noēnojums un vides paskābināšanās veicina daudzu ūdens organismu
izzušanu.
Baltalkšņi pieskaitāmi mīkstajiem platlapjiem ar īsu dzīves ilgumu. Zem sekundārām
baltalkšņu audzēm noēnojuma dēļ spēj attīstīties vien ēnizturīgi lakstaugi un sūnas
(Daugaviete & Ūsīte 2006). Noēnojumā augt spējīgie lakstaugi un sūnas neveido
vienlaidus velēnu. Rudens−pavasara veģetācijas miera periodos bezsniega apstākļos pēc
atkušņiem un lietavām nesaslēgtā velēna nespēj aizturēt sedimentu plūsmu no piekrastes,
īpaši, ja ūdenstece atrodas vairāk vai mazāk izteiktā ielejā. Turklāt baltalkšņiem ir sekla
sakņu sistēma. Bez lakstaugu velēnas stabilizācijas uz atklātas, bieži vien nestabilas
sanešu augsnes augošu baltalkšņu sakņu sistēma daudz ātrāk tiek paskalotas, un arī
briedumu nesasnieguši baltalkšņi kā sagāzums nokļūst upē, veicinot vietēju ūdens līmeņa
paaugstināšanos un erozijas procesu aktivizēšanos (... att.). Šādai parādībai ir domino
efekts. Sagāzumu dēļ paaugstinās ūdens līmenis, un upēs ieskalojas papildus biogēni.
Baltalkšņu savairošanās un turpmāka sabrukšana ietekmē arī pašu upju krastus.
Sekundāru baltalkšņu apsaimniekošanas nepieciešamību upju krastos nosaka arī fakts, ka
baltalkšņi tikai līdz 10–15 gadu vecumam aktīvi pārtver fosforu. Turpmāk to fosfora
akumulēšanas spējas un nozīme kā aizsargjoslas elementam būtiski samazinās (Mander
2008).

... att. Noēnojums liedz attīstīties lakstaugu velēnai. Tās iztrūkums veicina starp koku saknēm
esošo augsnes daļiņu un vienlaikus krastu izskalošanu. Foto: A. Urtāns.
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1.5.7. Ūdensteču regulēšana
Latvijā nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaikošanu. Sekas ir no saimnieciskā viedokļa
nelabvēlīga pārlieku liela mitruma uzkrāšanās augsnē, augu sakņu sistēmu aerācijas
pārtraukšana un gala rezultātā − augsnes pārpurvošanās. Lieko augsnes mitrumu var
samazināt, veicinot ātrāku ūdens noteci no sateces baseina. Latvijā augsnes meliorētas
vairāk nekā 60 % lauksaimniecības un 40 % meža zemju. 2015. gadā aptuveni 60 % no
Latvijas upju kopgaruma ir tikuši regulēti. Lai arī tiesiskajā regulējumā upju regulēšanā ir
izvirzītas noteiktas un samērīgas prasības vides daudzveidības saglabāšanai (Ministru
kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 9. nodaļa „Vides prasības”),
praksē prasības ne vienmēr ir ievērotas. Daudzas upes ir regulētas, vadoties tikai no
zemāko pārtīrīšanas darba izmaksu viedokļa un neņemot vērā ūdensteču bioloģisko
kvalitāti. Arī aizsargjoslu neievērošana un lauku apstrāde līdz pat ūdensteču augšējai
krantij izraisa strauju upju piesērēšanu (... att.).
Ūdensteču regulēšana nelabvēlīgi ietekmē daudzas tajās mītošās sugas. Stipri
pārveidotās upēs samazinās to zivju skaits, kuras nārsto uz cieta substrāta, kukaiņēdāju un
tālu migrējošo sugu īpatņu skaits, bet pieaug uz augiem nārstojošo zivju un plēsīgo zivju
skaits, kuru izplatītākais pārstāvis Latvijas upēs ir līdaka (Birzaks 2013). Samazinoties
upes gultnes daudzveidībai, liela izmēra zivis zaudē slēptuves un zivju sabiedrībās sāk
dominēt sugas, kuru īpatņi ir maza izmēra (Madsen 1995; Cowx & Welcomme (eds.)
1998). Neliela upes morfoloģiska pārveidošana (līdz 25 %) neietekmē zivju sabiedrību
struktūru. Pieaugot morfoloģisko pārveidojumu intensitātei upē, pieaug ekoloģiski
toleranto un plēsīgo zivju biomasa, bet vairāk nekā trīs reizes samazinās ekoloģiski jutīgo
zivju biomasa (Birzaks 2013).

... att. Svaigi pārtīrīts novadgrāvis jau piepildījies
un daļēji zaudējis savu ūdens novades spēju. Foto: A. Urtāns.
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1.5.8. Aizsprosti uz upēm
Ūdens resursi jau daudzus gadsimtus ir izmantoti enerģijas iegūšanai. Jau 13. gs.
sākumā ir izcēlies strīds starp Ordeni un Rīgas pilsētu par dzirnavu izmantošanu starp
Juglas ezeru un Ķīšezeru. Latvijā ir bijušas ap 700 ūdensdzirnavas.
Šobrīd uz Latvijas upēm ir uzbūvētas 146 mazās hidroelektrostacijas To pienesums
kopējo enerģētisko vajadzību nodrošināšanai nepārsniedz 1 %. Vēsturiski dzirnavu un
mazo hidroelektrostaciju aizsprosti ir būvēti vietās ar lielāko upju kritumu. Šādi upju
posmi daudzās vietās bija arī nozīmīgas lašveidīgo zivju un pret skābekļa trūkumu jutīgo
ūdeņu bezmugurkaulnieku dzīves vietas. Šādiem posmiem ir liela efektivitāte arī upju
pašattīrīšanās procesu nodrošināšanai. Uzbūvējot aizsprostus, pārtrauktas ceļotājzivju
migrācijas iespējas, īpaši gadījumos, kad aizsprosti veidoti upju lejtecēs. Tas ir radījis
būtisku konfliktu starp makšķerniekiem, vides aizsardzības un ūdenssaimniecības
nozarēm un upju energoresursu izmantotājiem. Hidroelektrostaciju izraisīto ietekmju
mazināšanai ir izdoti Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumi Nr. 27 „Noteikumi par
upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un
atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” . Šobrīd
šajā sarakstā iekļautas vairāk nekā 200 upes un upju posmi.
Nenoliedzot mazās hidroenerģētikas iespējas, jāuzsver, ka šobrīd Latvijā ar retiem
izņēmumiem joprojām tiek izmantoti no ūdens energoresursu ieguves tehnoloģiju
attīstības viedokļa novecojuši turbīnu un ar to saistītās infrastruktūras risinājumi, ir
ierīkoti tikai daži funkcionējoši zivju ceļi, t. i., nav rasts risinājums par ūdens
energoresursu un dabas resursu sabalansētu izmantošanu.
Latvijā ir tikai daži dokumentēti aizsprostu palieku demontāžas gadījumi (... att.).
Piemēram, Siguldā 2002. gadā Vikmestes upē dzelzbetona tiltiņa un upes gultnē esošas
dzelzbetona kāples (dzelzbetona konstrukciju apjoms ~ 20 m3) nojaukšanas izmaksas bija
3130 EUR (LMA pētījums par mazajiem HES).

... att. Demontētais bijušais dzirnavu aizsprosts uz Noriņas upes. Foto: A. Urtāns.
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1.5.9. Invazīvās svešzemju augu sugas
Upju krastos visplašāk izplatītas dažas invazīvas svešzemju augu sugas: Sosnovska
latvānis Heracleum sosnowskyi un puķu sprigane Impatiens glandulifera. Retāk
sastopamas arī citas sugas – dzeloņainais gurķis Echinosystis lobata, topinambūrs
Helianthus tuberosus, vietām stādīta un izplatījusies neīstā tūsklape Petasites hybridus,
sīkziedu sprigane Impatiens parviflora.
Sosnovska latvānis ir invazīva svešzemju suga, kas veido saules gaismu aizturošu
lapotni, nomācot pārējos augus un būtiski noplicinot lakstaugu dzīvotnes. Uz viena auga
var attīstīties 3–20 un vairāk tūkstošu sēklu un to dīgtspējas saglabājas 4–6 gadus. Pat
vienreizēja sēklu izsēšanās veido 1500–2000 dīgstus uz 1 m2 (Lejiņš u. c. 2007). Īsi par
puķu sprigani>>>>
Invazīvo augu sugu audzes upju piekrastēs veicina augsnes atklāšanos un
izskalošanos, kā arī krasta erozijas procesu pastiprināšanos. Ūdensteces un to krasti ir
nozīmīgs sēklu izplatības koridors. Gan Sosnovska latvāņa, gan puķu spriganes sēklas
ienākas augusta beigās vai septembra sākumā, t. i., periodā pirms rudens lietavām un
ūdens līmeņa celšanās, kas palīdz sēklu izplatībai. Ūdenī Sosnovska latvāņa sēklas
saglabā dīgstpēju apmēram trīs diennaktis. Pēc tam ap 90 % sēklu nogrimst. Pēc
novērojumiem visapdraudētākie ir tieši mazo upju krasti, kur palu ūdeņi pastāv neilgu
laiku. Mazajās upēs Sosnovska latvāņi un puķu spriganes sastopamas virs ikgadējā palu
līmeņa līnijas (Lejiņš u. c. 2007).
2. BIOTOPAM SPECIFISKI AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
MĒRĶI
Ūdensteču atrašanās konkrētā teritorijā un ūdensteces sateces baseina izmantošana
nosaka specifiskus upes apsaimniekošanas mērķus un prioritātes. Piemēram, Baltijas jūrā
un Rīgas līcī ietekošajās upēs notiek lašveidīgo zivju, vimbu un nēģu nārsts. Šīs sugas ir
ne tikai labas ūdens kvalitātes indikatori un būtiska upju bioloģiskās daudzveidības
komponente, bet arī nozīmīgs tautsaimniecisks faktors un dažu pašvaldību teritoriju
attīstības stimuls. Savukārt, upes ar palienēm ir nozīmīgas gan palu apdraudējuma
novēršanai un palu ūdeņu uzkrāšanai, gan nodrošina palienēs mītošo palu atkarīgo
sauszemes organismu daudzveidību. Neatkarīgi no novietojuma, jebkurā upē notiek
pašattīrīšanās procesi. Pašattīrīšanās tās efektivitāti ietekmē gan pārlieku lieli koku
sagāzumi, gan nepārdomāta gultnes regulēšana un krasta aizsargjoslas
neapsaimniekošana. Ūdensteces ar tajās mītošo organismu kopumu ir universālas
dabiskās ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tāpēc katrā upē ir nepieciešama visu ieinteresēto
sabiedrības grupu iesaistīšanās kopējo mērķu noteikšanai un arī īstenošanai.
3. BIOTOPA ATJAUNOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA
3.1. Saldūdens biotopu apsaimniekošanas normatīvais ietvars
Ūdensteču apsaimniekošanas pasākumi ir cieši saistīti ar Latvijas klimatiskajiem un
hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ūdensteču tīklu un zemes izmantošanas veidiem to
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sateces baseinos. Ūdenstecēm ir būtiska nozīme daudzu tautsaimniecības nozaru
nodrošināšanā gan kā ūdens resursu nodrošinātājām mazūdens periodos, gan novadītā
piesārņojuma atšķaidītājam un noārdītājām. Atšķirības starp atsevišķu Latvijas
hidroloģisko rajonu noteci veģetācijas sezonās sasniedz pat 200 mm un būtiski ietekmē
ūdensteču un tajās mītošo organismu nodrošinājumu ar ūdeni. Latvijas apstākļos
nokrišņos nokrīt lielāks ūdens daudzums, nekā iztvaiko un ar dabisko noteci nokļūst jūrā.
To pastiprina arī Latvijā sastopamais pazemes ūdeņu izspiedes faktors (Zālītis 2010).
Mitruma uzkrāšanās ir kavējusi augu sakņu sistēmas aerāciju un veicinājusi augsnes
sablīvēšanos un paskābināšanos, tā samazinot augu un koku produktivitāti
apsaimniekojamajās teritorijās. Vēsturiski lauksaimnieciskajai un mežsaimnieciskajai
darbībai liekā ūdens uzkrāšanās ir mazināta, veidojot mitrumu drenējošu grāvju tīklu un
regulējot dabiskās ūdensteces.
Biotopa apsaimniekošanas prasības ir definētas vairākos normatīvajos dokumentos:
Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumos Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu
akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”; ūdensteču kā ūdensnoteku projektēšana
un apsaimniekošana ir regulēta Meliorācijas būvju Standartā. Biotopa apsaimniekošanu
regulē arī Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.
3.2. Regulēto posmu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana
3.2.1. Iztaisnoto upju atlīkumošana
Upju regulēšana lauksaimnieciskās produktivitātes palielināšanai daudzās Eiropas
valstīs noveda pie dabisko upju posmu īpatsvara būtiska samazinājuma. Pionieris upju
rekultivācijā ir Dānija, kur, atjaunojot ūdensteces, izstrādāta integrēta pieeja un
paņēmieni gan upju hidroloģisko, gan hidrobioloģisko vērtību atjaunošanai un to
funkcionalitātes uzlabošanai (Sand-Jensen (ed.) 2006). Atlīkumošana ir radikālākais,
speciālo zināšanu ietilpīgākais un izmaksu ziņā dārgākais ūdensteces kā sistēmas
atjaunošanas veids, kā rezultātā upe atkal tiek savienota ar savu agrāko gultni (Cramer
(ed.) 2012).
Latvijā veiktie upju atlīkumošanas projekti palu režīma atjaunošanai Slampes (Ķuze
u. c. 2008) un Dvietes (atsauce) (... att.) upēs galvenokārt ir bijuši vērsti tikai uz
caurceļojošajiem ūdensputniem, ķikutam un griezei labvēlīgu apstākļu radīšanu. Ūdens
vides kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, piemēram, ūdenstecēm raksturīgās un
funkcionāli nozīmīgā atbilstoša slīpuma krasta nogāžu, upes piekrastes seklūdens daļas,
upes šķērsprofila, mikroiedzelmju un citu dabiskajām ūdenstecēm raksturīgo parametru
veidošanai šajos projektos uzmanība nav pievērsta. Šāda vienpusīga pieeja ir uzskatāma
par būtisku trūkumu. Līdz šim realizētajos projektos attiecībā uz ūdens kvalitātes un
ūdeņu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu šī metode nav bijusi efektīva (raksts
Dvietes krājumā.... 2015).
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... att. Dvietes upes atlīkumotais posms. Foto: E. Račinskis.

3.2.2. Regulēto upju posmu struktūru dažādošana
Cita pieeja ūdensteces ekoloģiskās funkcionalitātes nodrošināšanai ir upei raksturīgu
dabisku struktūru veidošana vai saglabāšana, veicot pašas upes regulēšanas darbus. Pieeja
balstās uz atziņu, ka pat intensīvas saimnieciskās darbības apstākļos ir iespējams
sabalansēt apsaimniekošanas, ūdensteces un tās piekrastes zonas ekoloģisko ekoloģisko
funkciju saglabāšanu. To panāk ar tādām meliorāciju regulējošos normatīvos
aktosiestrādātām prasībām, kā lielāku akmeņu, iedzelmju un atsevišķu dabisku,
neregulētu posmu atstāšanu (Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 329
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves””). Šie pasākumi neatšķiras tiem, ko var pielietot regulētajos un
dabiskajos upju posmos (Anon. 2006), un par apsaimniekošanas paņēmieniem
informācija sniegta tālākajās nodaļās.
3.3. Bebru aizsprostu nojaukšana
Atkarībā no bebru aizsprosta mēroga, novietojuma un pieejamības, to nojaukšanu var
veikt gan ar rokām, gan mehanizēti. Dažkārt ūdens caurplūdes nodrošināšanai bebru
aizsprostā var izmantot dažāda veida caurules. Bebru aizsprostu apsaimniekošanas
jautājumi regulāri tiek apspriesti un jaunākās atziņas paustas dažādos interesentu
portālos. Bebru aizsprostu nojaukšana ir efektīva tikai, vienlaikus ar medībāmregulējot
bebru skaitu konkrētajā upes posmā vai plašākā teritorijā.
3.4. Krastu stabilizācija
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Blīva noēnojuma apstākļos pastiprinās krastu izskalošana. Upēm kļūstot platām un
seklām, ūdens pat noēnojuma apstākļos vasarās ātrāk uzsilst un iztvaiko, samazinās ūdens
organismu eksistencei nepieciešamā izšķīdušā skābekļa daudzums. Palielinoties upes
šķērsprofilam, samazinās upes vidējais dziļums un straumes ātrums. Tas, savukārt,
veicina sedimentu izgulsnēšanos un grants, oļu starptelpu aizpildīšanos, būtiski samazinot
ūdens organismiem pieejamās mikrodzīvotnes. Šādos gadījumos ir būtiski atjaunot ūdens
caurplūdes ātrumu un veicināt sedimentu izskalošanos. To var panākt, saspiežot ūdensteci
šaurāku un vienlaikus atjaunojot mikrodzīvotņu mozaīku. Šim mērķim ūdenstecēs ir
iespējami vairāki risinājumi.
Krastu stabilizācija mazina augsnes daļiņu nokļūšanu upēs un izgulsnēšanos. Tas
vienlaikus novērš paātrinātu upju piesērēšanu, kā arī pastiprinātu ūdensaugu attīstību.
Krastu stabilizācijai izmantojami gan dabiskas izcelsmes materiāli – no kārklu un lazdu
zariem veidoti kūlīši (fašīnas) un koku stumbru veidoti straumes novirzītāji. Atsevišķos
gadījumos efektīva ir dažādu ģeotekstila materiālu, kā arī krastus nostiprinošu pinumu,
koka pāļu rindu vai gabionu (ar akmeņiem pildītu metāla/drāšu režģa konstrukciju)
izmantošana.
Cits risinājums ir krastu „pieaudzēšana”, upē izskalošanai pakļautajiem krastiem
paralēli novietojot koku stumbrus (... att.) vai vītolu zaru pinumus. Aiz tiem ar laiku
pieskalojas saneši. Ar laiku tie sablīvējas un apaug ar lakstaugiem, kuru sakņu veidotās
velēnas spēj nodrošināt krastus pret izskalošanu. Krastu efektīvi stabilizē kārklu un
melnalkšņu stādījumi (... att.). Diemžēl koku un krūmu ieaudzēšanu būtiski apdraud
bebru postījumu risks.
Līdzīgi kā ar koku stumbru novietošanu, krastu stabilizāciju var nodrošināt arī ar
akmeņu rindām (... att., ... att.). Ievietojot akmeņus, jāparedz ūdens plūsmas „atsišanās”
un turpmāka novirzīšanās uz ūdensteces pretējo krastu. Tāpēc pret izskalošanu
jānostiprina abi upes krasti. Šādi „saspiestās” upēs veidojas labvēlīgas dzīvesvietas pret
skābekļa deficītu jutīgajām ūdens organismu sugām.

... att. Krasta izskalojumam paralēli novietots koka stumbrs nodrošina sedimentu izgulsnēšanu un
izgrauztā krasta atjaunošanos. Foto: A. Urtāns.
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... att. Krastu stabilizācija ar melnalksni, vienlaikus nodrošinot arī zivju un citu ūdens organismu
slēptuves (adaptēts no Lange & Lercher (1989)). D. Segliņas zīmējums.

… att. Mazproduktīvs ūdensteces posms ar … att. >>>>> Foto: A. Urtāns.
plašu, dūņainu piekrastes daļu Kārļos. Ar
akmeņu rindas palīdzību ūdenstece tiek
saspiesta, radot lielāku straumes ātrumu, sanešu
izskalošanu un daudzveidīgas mikrodzīvotnes
veidošanos. Iecerēts, ka starp krastu un
akmeņiem esošie saneši pāraugs ar zāli un
netiks ieskaloti ūdenstecē. Foto: A. Urtāns.

3.5. Koku sagāzumu izvākšana un „ķērāju” kontrole
Upes netīrītā posma nogāzē regulāri veidojas zaru nobiras, kā arī notiek koku
sabrukšana un iegāšanās upē. Lielāki koku sagāzumi var veidoties pavasaros un lietavu
periodos, kad no upes augšteces ar straumi tiek nonesti bebru nograuztu koku fragmenti.
Ja koki ir pārlīkuši pāri upei, no tiem upē krīt lapas un sīkzari. Sīkzari nosprosto telpas
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starp iekritušajiem kokiem un veido kompaktu un ūdens necaurlaidīgu slāni, kas veicina
ūdens aizturēšanu, līmeņa pacelšanos un krastu izskalošanu. Nekontrolējot un neizvācot
šādus koku sagāzumus, tie var veicināt krastu eroziju un būtiski samazināt gan upes
pašattīrīšanās kapacitāti, gan liela nokrišņu daudzuma ietekmē apdraudēt pat no krastiem
attālu esošas konstrukcijas, kā arī apgrūtināt upes izmantošanu ūdenstūrisma vajadzībām.
Pār upēm pārkārušies koki būtu jāapsaimnieko, ievērojot gan biodaudzveidības
saglabāšanas, gan ūdenstūristu intereses, proti – tie būtu jāapzāģē tā, lai upes centrālajā
daļā saglabātos vismaz 0,5 m plata brīva ūdens zona laivu un ūdens organismu migrācijai
(Urtāns & Urtāne 2011). Upēs sakritušie koki jāizvāc – to var darīt, gan ar roku darbu,
gan izmantojot tehniku. Svarīgi, lai no upes izņemtie koki pie paaugstināta ūdens līmeņa
nenonāktu atpakaļ upē. Tāpēc ir vēlams to novietot krastā virs palu ūdeņu līmeņa.
Izvāktos kokus vēlams aizvākt prom, bet, ja tas nav iespējams, to var atstāt krastos vai
sadedzināt (... att., ... att.).

... att. Upes atbrīvošana no koku sagāzumiem
Raunā. Koku sagāzumi veicinājuši sedimentu
uzkrāšanos un krastu nobrukumus. Foto:
S. Lakina.

... att. Atbrīvotā upes centrālā daļa atjaunota
ūdens plūsma un organismu migrācijas
iespējas. Foto: S. Lakina.

... att. No upes izvāktie koki Kauliņupītes krastā. Foto: L. Urtāne.
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3.6. Aizauguma ar ūdensaugiem regulēšana
Ūdensaugi vienmēr ir bijuši nozīmīgs upes elements gan kā citu ūdens organismu
barības objekts, gan kā ūdens organismu dzīvotne vai slēptuve. Augu barības vielu
pieejamība veicina upes aizaugšanu ar ūdensaugiem. Ilgstoši neapsaimniekotās un
nekoptās upēs ezera meldru Scirpus lacustris, parastās niedres Phragmites australis,
parastā miežubrāļa Phalaris arundinacea un ežgalvīšu Sparganium spp. savijusies sakņu
sistēma veido līdz pat 30 cm biezu velēnu (... att.). Tā nosedz agrāk produktīvās
straujteču platības Sakņu pinuma biezuma pieaugums un uz šāda velēnas slāņa augošās
blīvās ūdensaugu audzes rada gan gultnes paaugstināšanos, gan ar blīvajām augu audzēm
rada ūdens pretspiedienu. Abu procesu mijiedarbībā būtiski paaugstinās ūdens līmenis,
veicinot barības vielu izskalošanos no samitrinātajiem augsnes horizontiem, krastu
izskalošanos vai to pārpurvošanos.

... att. Ūdensaugu sakņu sistēma veido ap 30 cm biezu blīvu slāni lašveidīgo zivju dzīvotnē
Salacā. Foto: A. Urtāns.

Upes gultnei aizpildoties ar ūdensaugiem un saglabājoties iepriekšējai ūdens
caurplūdei, upē plūstošā ūdens līmenis paaugstinās un notiek zemāko upes piekrastes
daļas augsnes horizontu samitrināšanās. Ūdens ir labs šķīdinātājs, un augsnē fosfora un
slāpekļa savienojumi ūdens vidē disociē, kļūst mobili un pastiprināti nokļūst ūdenstecēs,
palielinot biogēnu noslodzi un upes aizaugšanu ar ūdensaugiem. Ūdensaugiem
pārsniedzot 30 % aizaugumu, ir nepieciešama to izpļaušana.Veicot izpļaušanu atkārtoti
vairāku gadu laikā, aizaugums ievērojami samazinās.
Izpļaušana nenodrošina ūdensaugu sakņu iznīcināšanu, un turpmāk tā ir jāatkārto.
Ūdensaugus var izpļaut ar rokas izkapti, taču šī metode piemērota tikai nelielām platībām
un rada īslaicīgu efektu, jo neskartas saglabājas ūdensaugu saknes. Daudz efektīvāka un
ilglaicīgāku efektu rada ūdensaugu izpļaušana ar vienlaicīgu ūdensaugu sakņu izvākšanu.
To var veikt ar atbilstoši aprīkotu traktoru palīdzību. Strādājot ar riteņtraktoru aizauguma
ar ūdensaugiem likvidēšana un grunts sastāva uzlabošana notiek, veicot vairākkārtīgu un
secīgu upes posma grunts irdināšanu un ūdensaugu sakņu sistēmas izvākšanu. Šim
nolūkam traktors tiek aprīkots ar meža izcirtumu uzaršanai izmantojamām palīgierīcēm −
izmantots meža kultivators (Urtāns 2011). Mūsā ūdensaugu sakņu sistēmas irdināšanai
tika izmantots kāpurķēžu traktors. Šī tehnika izmantojama nelielos dziļumos uz nosacīti
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gludām dolomītu gultnēm. Atšķirībā no meža kultivatora, buldozera liekšķeres
izmantošana ir vairāk traumējoša ūdens bezmugurkaulniekiem.

... att. Riteņtraktors aprīkots ar metāla riteņu ... att. Kāpurķēžu traktora izmantošana
aplikām papildus saķeres nodrošināšanai ūdensaugu aizauguma un to sakņu sistēmas
(Gauja). Foto: A. Urtāns.
samazināšanā Mūsā. Foto: A. Urtāns.

Lai arī normatīvajos aktos ir ieteikts ūdensaugu pļaušanu veikt virzienā pret straumi,
efektīvāk ir pļaut ūdensaugus virzienā lejup pa straumi. Pļaujot lejup pa straumi nopļautie
ūdensaugi uzpeld ūdens virspusē, ieķeras vēl nenopļautajos augos un tos var
„sakompaktēt” transportēšanai. Pļaujot augšup pa straumi, augi veido izkliedētu masu,
kuras sakoncentrēšanai ūdens vidē ir nepieciešams papildus darbaspēks.
Nav vēlams veikt pilnīgu upes posma izpļaušanu. Ir jāatstāj atsevišķi ūdensaugu
sakopojumi kā slēptuves un barības ieguves vietas te mītošajiem ūdens organismiem.
Nopļautos ūdensaugus un to sakņu sistēmas nepieciešams izņemt no ūdens. To
nedarot, augos uzkrātās barības vielas ar nopļautajiem augiem tiek pārvietotas lejpus pa
straumi.
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... att. Uz ūdens nepieciešams ievērot drošības ... att. Drošības pasākumu ievērošana uz ūdens.
Foto: A. Urtāns.
pasākumus. Foto: A. Urtāns.

... att.Ūdensaugu pļaušana ar rokas izkapti. ... att. Gultnes irdināšana un ūdensaugu
Foto: A. Urtāns.
izvākšana, vienlaicīgi sašķeļot sakņu sistēmu.
Foto: L. Urtāne.

... att. Nopļautie ūdensaugi ir jāsavāc un ... att. Ūdensaugu izvākšana no upes. Foto:
jānopludina līdz pagaidu uzglabāšanas vietai A. Urtāns.
krastā – ja iespējams, virs palu līmeņa. Foto:
L. Urtāne.
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... att. Ūdensaugu deponēšanas vieta upes ... att. Ūdensaugu deponēšanas vieta pēc 45
krastā. Foto: A. Urtāns.
dienām. Foto: A. Urtāns.

... att. No upes izvākto ūdensaugu sadalīšanās ... att. Augos ir liels ūdens daudzums, un jau
pakāpe pēc 30−40 dienām. Foto: A. Urtāns.
mēneša laikā izvākto ūdensaugu apjoms
samazinās vairāk nekā divkārt, atvieglojot to
nogādi uz deponāšanas vietu. Foto: A. Urtāns.

... att. Uzirdināts un no ūdensaugu sakņu
sistēmas atbrīvots Ventas posms. Foto:
L. Urtāne.
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3.7. Sadzīves atkritumu izvākšana
Upēs ir bieži konstatējami antropogēnas izcelsmes priekšmeti – pudeles, plastikāti,
nogrimuši dēļi, metāla priekšmeti u. tml. Tie upei ir svešķermeņi, un to klātbūtne
pazemina upes vizuālo pievilcību (... att.). Bieži upē sastopamie mājsaimniecībā
izmantojamie šķīdināšanas un dezinfekcijas preparātu iepakojumi ūdens vidē grūti
sadalās un var radīt vietēju piesārņojumu. Tāpēc tie no upēm jāizvāc. Smagākos
priekšmetus iespējams pārvietot tikai ar ekskavatora tipa tehniku, bet vieglākos – ar
rokām.

... att. Ūdentecei netipiski priekšmeti Kauliņā. Foto: L. Urtāne.

3.8. Straujteču veidošana
Akmeņiem upēs ir dažādas funkcijas. Upē esošs akmens ir dzīves vieta ūdenī
mītošajiem organismiem. Upē esošs akmens šķeļ un uzmutuļo pār to plūstošo ūdeni. Tādā
veidā ūdens virsma ievērojami palielinās un veicina gaisā esošā skābekļa izšķīšanu ūdenī.
Upē ievietots akmens strauji apaug ar mikroskopiskām ūdeņu baktērijām, sēnēm un
aļģēm. Ūdenī izšķīdinātais skābeklis aktivizē šo baktēriju, sēņu un aļģu slāni, tā paātrinot
organisko un minerālo vielu izmantošanu. Pašas tās kļūst par barību upē mītošajām zivīm
un citiem organismiem. Šādos ar skābekli bagātinātos upes posmos ūdens daudz straujāk
attīrās un pats akmens kļūst par mājvietu skābekli mīlošām sugām. Atstraumes aiz
akmeņiem kalpo par slēptuvēm arī dažādu zivju sugām un vēžiem.
Upē ievietotam akmenim ir vēl cita funkcija. Palielinoties ūdens temperatūrai,
skābekļa šķīšana ūdenī samazinās. Tāpēc karstās vasarās upēs var sākties zivju un citu
ūdens organismu slāpšana. Upē ievietotie akmeņi nodrošina upes ūdeņu mehānisku
bagātināšanos ar skābekli un tātad arī ūdens organismu izdzīvošanu. Šis upju
funkcionalitātes aspekts kļūst nozīmīgs saistībā ar iespējamām klimata izmaiņām. Aerētie
upes posmi spēj nodrošināt ūdens organismu izdzīvošanu arī paaugstinātas ūdens
temperatūras apstākļos. Salīdzinot ar upē iekritušajiem kokiem, akmeņi upē ir ķīmiski
stabils un ilglaicīgs veidojums. Akmeņu ievietošanai upē un straujteču veidošanai
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piemērotas ir ātrās upes, kurās straumes plūdums ir samanāms un upē ievietots
priekšmets izraisa ūdens virmošanu. Tie ir upju posmi, kuros straumes ātrums ir lielāks
par 0,25 m/s. Lēni tekošos upju posmos, kur gultne klāta ar biezu dūņu slāni, upē
ievietotais akmens „nogrims” un nespēs nodrošināt ūdens virsmas uzmutuļošanu un gaisā
esošā skābekļa mehānisku izšķīdināšanu ūdenī (Urtāns 2011). Akmeņus upē izvieto
atbilstoši .... att. parādītajiem principiem.

... att. Akmeņu kā aeratoru un mikrodzīvotņu ievietošanas principi. D. Segliņas zīmējums.

3.9. Nārsta vietu veidošana un uzturēšana lašveidīgajām zivīm
Lašveidīgās zivis – strauta forele, taimiņš un lasis S. salar − kļuvuši par simboliem
tīriem un ar skābekli piesātinātiem ūdeņiem. Nārsta vietu veidošana un uzturēšana
lašveidīgajām zivīm daudzviet Dānijā kļuvusi par nozīmīgu makšķernieku, vietējo
iedzīvotāju un pašvaldību sadarbības formu (Madsen 1995). Arī Latvijā veikti atsevišķi
lašveidīgo nārsta vietu ierīkošanas projekti (piemēram, klubs „Salmo” sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi Riežupē ... gadā).
Katrai no lašveidīgo zivu sugām ir sava specifika attiecībā uz nārsta vietu izvēli
(Cowx & Welcomme (eds.) 1998). Lašu nārstam optimāls ir straumes ātrums 0,6–
1,0 m/s, grunts struktūra – galvenokārt dažāda lieluma (12–50 mm) oļi (ap 40 %), rupja
grants (20 %), kā arī 30 % akmeņi (diametrs 50–50 mm). Optimālos apstākļos smilšu un
detrīta piejaukums nepārsniedz 10 %. Nārsta vietu dziļums vismaz 0,5 m. Taimiņa
nārstam piemērotas ir seklākas straujteces ar dziļumu 0,3–0,6 m, straumes ātrumu 0,3–
1,10 m/s, vidēji 0,5 m/s. Nārsta vietās dominē rupja grants un sīki oļi. 70 % oļu izmēri ir
2–63 mm robežās, vidēji 16 mm (Madsen 1994). Vairumam oļu raksturīga neregulāra
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forma, nodrošinot starpoļu telpu veidošanos. Šādas starpoļu telpas nodrošina ikru
patstāvīgu apskābekļošanos un vielmaiņu produktu izvadīšanu (... att.). Nārsta vietās
sastopami tikai atsevišķi akmeņi. Kā apliecināja Dānijā Bjerge upē veiktie eksperimenti,
14 % smilšu un sedimentu piejaukums starpoļu telpās iznīcināja visus taimiņu ikrus
(Madsen 1995). Dānijas pieredze mākslīgo nārsta vietu, t. s. „nārsta ligzdu” izveidē
liecina, ka veiksmīgai to funkcionēšanai nepieciešami noteikti apstākļi – gultnes kritums
nārstošanas vietā svārstījās no 2 līdz 17 cm 100 m garos posmos. Vidējais oļu slāņa
biezums nārstošanas vietā bija 10–50 cm, vidēji 25 cm biezs. Nārsta ligzdu garums ir
atkarīgs no upes platuma un ūdens daudzuma. Lielākās upēs to garums dabiskos
apstākļos var būt pat 10–15 m, tomēr mazajās upēs to garumam nevajadzētu būt lielākam
par 4–5 m (Madsen 1995). Laika gaitā oļi un grants sakompaktējas un to starptelpas
piepildās ar sanešiem.
Šādas ilgstoši zināmas nārsta vietas rudeņos pirms lašveidīgo nārsta uzsākšanas būtu
vēlams uzirdināt ar kapļiem un dārza kultivatoriem vismaz 10 cm dziļumā, tā iespējami
palielinot veiksmīgi izšķīlušos ikru skaitu.

... att. Upes gultnes granulometriskais raksturojums lašveidīgajām zivīm dažādās to attīstības
stadijās. D. Segliņas zīmējums (adaptēts no Cowx & Welcomme (eds.) 1998). Te būs pašu
adaptēts zīmējums

3.10. Upes noēnojuma samazināšana
Noēnotajos posmos, pat ja ir atbilstoša paslēptuvju struktūra, ir zema fotosintētiskā
aktivitāte, kas ir nozīmīga aļģu kā pirmā barības ķēdes posma un attiecīgi arī pārējo
barības ķēdes elementu attīstībai. Īrijas pieredze (O’Grady 2006) rāda, ka 100 m garos
noēnotos posmos ar piemērotu gultnes raksturu lašveidīgo zivju mazuļu skaits veido tikai
līdz 40 % no blakus esošajos mēreni izgaismotajos upes posmos konstatēto zivju skaita.
Tas saistīts ar zivju izdzīvošanai nepietiekamo barības bāzi un to, ka daudzu zivju
sugu kāpuriem pirmajās dzīvības nedēļās kritiskais izdzīvošanas faktors ir saistīts ar tikai
izgaismotajos upju posmos pieejamajām aļģēm un zooplanktonu. Dažādos literatūras
avotos ir norādes, ka optimālā izgaismoto un noēnoto upes posmu attiecība svārstās no
30:70 (Urtāns 1989; Cowx & Welcomme 1998) līdz 50:50 (Cowx & Welcomme 1998;
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Buisson et al. 2008; Mander 1995). Līdz 2 m platās ūdenstecēs saglabāti piekrastes
lakstaugi spēj nodrošināt mozaīkveida noēnojumu un ierobežo ūdensaugu attīstību bez
koku un krūmu palīdzības (Buisson et al. 2008) (... att.).

... att. Krasta apauguma noēnojuma ietekme dažāda platuma ūdenstecēs. D. Segliņas zīmējums
(adaptēts no Buisson (2008)).

3.11. Meliorācijas grāvju apsaimniekošana
Nosusināšanas sistēmu grāvji ir mākslīgi veidotas gultnes, kas paredzētas ūdens
novadīšanai no lauku un mežu platībām. Grāvjiem parasti lieto trapecveida vai „V” veida
šķērsgriezuma profilus. Lai arī meliorācijas grāvji netiek pieskaitīti biotopam 3260 Upju
straujteces un dabiski upju posmi, lauksaimniecības un mežu teritorijās tiem bieži vien ir
līdzvērtīga funkcija kā dabiskajām upēm, nodrošinot ūdens organismiem dzīvesvietas un
migrācijas koridorus. Meliorācijas grāvji var būt nozīmīgas dzīvotnes retām un īpaši
aizsargājamām sugām, piemēram, dūņu pīkstei Misgurnus fossilis. Meliorācijas grāvji ir
barošanās vieta dažādām putnu sugām, piemēram, melnajam stārķim Ciconia nigra.
Grāvju aizsērēšana var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz melnā stārķa barošanās iespējām
(Strazds, 2005).
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Meliorācijas grāvju apsaimniekošanu Lielbritānijas eksperti dala divās lielās grupās:
(1) rīcības bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai un (2) rīcības palu un plūdu
ietekmes mazināšanai. Abās rīcību grupās, savukārt, ir ieteikti pasākumi ūdensteces
gultnē, nosacītajā seklūdens daļā un krastā. Visās trijās meliorācijas grāvju daļās
turpmākās rīcības tiek iedalītas ikgadējās,rīcības ar relatīvi ilglaicīgu ietekmi un retāku
regularitāti, kā arī laika un investīciju ietilpīgajās rīcībās (Buisson 2008).
Ikgadēji veicamie darbi bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai ietver virsūdens
ūdensaugu izpļaušanu un sīklīkumainības veidošanu. Latvijas apstākļos te pieskaitāma arī
bebru aizsprostu nojaukšana.
Pie rīcībām ar ilglaicīgu ietekmi un retāku atkārtojamību pieder sedimentācijas dīķu
rakšana un pārtīrīšana. Latvijas apstākļos šajā grupā ieskaitāma grāvī ieaugušo krūmu
izciršana. Rīcības ar relatīvi ilglaicīgu ietekmi ietver trīs gadu apsaimniekošanas ciklu
(... att.), kurā noteiktā secībā apsaimnieko grāvja gultni un tā nogāzes, vienlaikus
nodrošinot meliorācijas grāvi kā organismu dzīves vidi un migrācijas koridoru (Buisson
2008).
Papildus Lielbritācijas pieredzei, Latvijas apstākļos meliorācijas grāvju bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanā būtisks papildinājums ir arī atsevišķu akmeņu vai to
sakopojumu izvietošana, veidojot substrātu un slēptuves ūdens bezmugurkaulnieku
sugām, piemēram viendienītēm, spārēm, makstenēm, kuras izplatās pieaugušajā stadijā
pa gaisu (Urtāns 2011; Kalniņš 2014).
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... att. Grāvju kopšanas cikls plūdu ietekmes mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības
veicināšanai. D. Segliņas zīmējums (adaptēts no Buisson (2008)).

Citās valstīs tiek pielietoti relatīvi nesen ieviesti un praksē pārbaudīti paņēmieni, kuri
vēl nav akceptēti kā risinājums Latvijas normatīvajos aktos. Viens no Latvijas apstākļiem
piemērotiem paņēmieniem ir divpakāpju meliorācijas grāvji. To mērķis ir ierobežot
augsnes eroziju, uzturēt ūdens līmeni, samazināt barības vielu izskalošanos un veidot
daudzveidīgus biotopus. Ar divpakāpju profilu veidotos grāvjos tiek uzlabota to
stabilitāte un samazināta vajadzība pēc regulāras uzturēšanas darbiem. Turklāt tiek
palielināts ūdens plūsmas šķērsgriezuma laukums un samazināts straumes ātrums
pavasara palu un lietavu laikā, samazinot lauku applūšanas risku (Briedis 2013). Savukārt
vasaras mazūdens periodā, ūdenim koncentrējotie grāvja šaurākajā un dziļākajā daļā, tiek
palielināts ūdensteces dziļums un ūdens plūsmas ātrums tajā. Tas novērš gultnes
aizsērēšanu. Ūdensteces nogāzē izveidotā terase veicina papildus noēnojumu un kavē
aktīvās ūdensteces gultnes aizaugšanu ar ūdensaugiem. Šāda vidējā ūdensteces dziļuma
palielināšanās vasaras mazūdens apstākļos nodrošina arī labu dzīves vidi ūdens
organismiem. Izveidotās palu terases var kalpot par ekoloģisko koridoru. Atsevišķos
gadījumos grāvjos augošo veģetāciju var izmantot lopbarībai.
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... att. Divpakāpju grāvis. D.Segliņas zīmējums (adaptēts no Briedis (sast.) 2013).

Divpakāpju grāvju nosacīts trūkums lauksaimniecības teritorijās ir tas, ka to
ierīkošanai ir vajadzīgākas lielākas platības, nekā trapecveida vai „V” profila grāvjiem.
Šādi divpakāpju grāvji ilgstošākā laika periodā veidojas arī dabiski, grāvju gultnei
aizaugot ar grīšļiem, niedrēm un ūdensaugiem. Šo augu blīvās saknes nodrošina
sīklīkumainības veidošanos. Diemžēl šāda dabiska divpakāpju grāvja veidošanās parasti
izbeidzas pēc pāris gadiem, grāvja gultnei pilnībā aizaugot ar ekspansīvo niedri.
3.12. Sedimentācijas procesu samazināšana
Sedimentu veidošanās un to nokļūšana ūdenstecēs notiek lauksaimnieciskās un
mežsaimnieciskās darbības rezultātā. Ievērojami sedimentu daudzumi ūdenstecēs
ieskalojas pilsētvidē ar lietus ūdeņiem. Sedimetu uzkrāšanās veicina upju un grāvju
posmu piesērēšanu, ūdens līmeņa celšanos, ūdensteču krastu izskalošanos. Sedimentu
aizturi nodrošina aizsargjoslu izveide un uzturēšana, it īpaši lauksaimnieciskajās
teritorijās.
Lai samazinātu uzturēšanas izmaksas un novērstu nepieciešamību pārtīrīt garākus
ūdensteču posmus, tiek ieteikts intensīvi apsaimniekotās teritorijās jau regulētās
ūdenstecēs ierīkot sedimentācijas dīķus. Šī metode būtiski samazina sedimentu ietekmi
uz ūdensteces morfoloģiju un tajā sastopamajiem ūdens organismiem.
Lai efektīvāk aizturētu lauksaimniecības notecē esošās barības vielas, mitrzemju
platībām jābūt pietiekami lielām salīdzinājumā ar to sateces baseinu. Somijā ir noteikts,
ka mitrzemju platībai jābūt vismaz 1–2 % no to sateces baseina platības (Briedis 2013).
Latvijā pie šādu sedimentācijas dīķu efektivitātes izvērtējuma strādā Latvijas valsts
mežzinātns institūts „Silava” (Lībiete-Zālīte 2012). Samērā seklas mitrzemes vislabāk
spēj gan samazināt augu barības vielu noplūdi, gan veicināt bioloģiskās daudzveidības
uzlabošanos. Sedimentu pārtveršanas dīķim jābūt 2−3 reizes platākam, nekā caurmēra
upes platumam. Padziļinājumam jābūt vismaz par 0,5−1 m dziļākam par dabisko
ūdensteces gultni. Sedimentu pārtvērēja garumam vajadzētu 10 reizes pārsniegt
ūdensteces platumu (Anon. 2002).
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Liela izmēra sedimentācijas dīķi, kas vienlaikus izmantojami kā meža dzīvnieku
dzirdinātavas vai ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām, darbojas efektīvāk.
Pēc platības mazas mitrzemes var uzlabot arī bioloģisko daudzveidību, bet to efektivitāte
augu barības vielu aizturē ir apšaubāma (Lībiete-Zālīte 2012). Ja mitrzemes veido, lai
samazinātu fosfora izskalošanos, jāņem vērā arī augsnes īpašības. Jo smalkāks augsnes
mehāniskais sastāvs, jo ilgāku izgulsnēšanās laiku vajag fosforu saturošajām augsnes
daļiņām. Tādējādi mitrzemju platībām, kur baseinā dominē smalka mehāniskā sastāva
augsnes, jābūt pietiekami lielām. Sedimentācijas dīķim būtu jāaiztur tai cauri plūstošais
ūdens vismaz uz piecām minūtēm, lai sedimenti un biogēnie elementi izgulsnētos.
Balstoties uz Somijas speciālistu ieteikumiem, nosēdbedres ir atkārtoti jātīra vismaz reizi
gadā (Lībiete-Zālīte 2012).
3.13. Ūdens organismu daudzveidības palielināšana
Ūdens organismu daudzveidības palielināšanās iespējama, dažādi kombinējot iepriekš
uzskaitītās darbības gan upē, gan tās krastos. Piemēram, veicot krasta nostiprināšanas
pasākumus, vienlaikus var veidot atsevišķas slēptuves un dzīves vietas arī ūdeņu
organismiem. Ar izpļaušanu regulējot un samazinot dominējošās un agresīvās parastās
niedres audzes, tās ar dažu gadu laikā aizstāj zemāki virsūdens augi. Veidojot šādas
audzes no ežgalvītēm, puķu meldriem, skalbēm, kalmēm, vienlaikus tiks veicināta
mikrovides daudzveidība, kas, savukārt, nodrošinās lielāku te mītošo organismu sugu
daudzveidību (Buisson et al. 2008). Var veidot arī speciālus krasta konstrukcijas, kuras
vienlaikus ar krasta nostiprināšanu kalpo par zivju slēptuvēm.
Dažviet gar upēm stādītas vai dabīgi attīstījušās egļu audzes. Egles veido vienlaidu
noēnojumu. To skuju nobiras ūdenī palielina vides skābumu un ir nelabvēlīgas ūdens
organismu attīstībai. Tāpēc vienlaidus egļu audžu attīstība upju krastos nebūtu pieļaujama
(O’Grady 2006). Sk. 91E0 Vadlīniju 3.1.1. nod.
3.14. Ainavas veidošana
Upes un to veidotās ielejas bieži vien ir dažādu ainavas elementu galvenās sasaistes
vietas. Pat regulētās upes intensīvi apsaimniekotās platībās sniedz izjūtu ritma maiņu
citādi vienmuļajā ainavā. Šī brīža upju apsaimniekošana daudzviet upēm kā ainavas
elementiem ir ļāvusi „izzust” nepārtrauktajā piekrastes apaugumā. Jāuzsver, ka lielā mērā
bioloģiski un funkcionāli daudzveidīga ūdenstece ir sinonīms arī veselīgai ainavai. Tāpēc
ūdensteču apsaimniekošana ietver arī tādus kopējās ainavas veidošanas aspektus, kā
organismu migrācijas koridoru un slēptuvju veidošanu, vēja un ūdens erozijas ietekmju
mazināšanu, ainavu skatu punktu veidošanu.
3.15. Zivju ceļu ierīkošana
Vairums Latvijas ūdeņos mītošo zivju sugas veic lokālās migrācijas starp starp nārsta,
ziemošanas un barošanās vietām. Migrē arī ūdeņu bezmugurkaulnieki.
Dzirnavdīķu uzstādinājumu un mazo hidroelektrostaciju gadījumos upēs izveidojas
zivīm un citiem ūdens organismiem nepārvarams šķērslis. Migrācijas apsīkums ierobežo
ūdens organismu ģenētiskā materiāla apmaiņu un turpmāku veselīgu un dzīvotspējīgu
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populāciju saglabāšanu. Latvijas upēs šobrīd ir tikai daži funkcionējoši zivju ceļi (zivju
ceļš Kārļu hidroelektrostacijā uz Amatas un Aiviekstes hidroelektrostacija, zivju ceļš uz
Līgatnes upītes).
Zivju ceļš ir zivju pārlaišanas ierīce pār upē ievietotu šķērsli. Tiem var būt atšķirīgs
tehniskais risinājums un pēc tā zivju ceļus iedala trīs pamatgrupās: sliekšņu kaskādes,
rampas (nogāzes) un lifta jeb pacēlāja grupa. Bieži zivju ceļu konstrukcijās izmantotas
dažādas šo pamatgrupu kombinācijas (Armstrong etal. 2010).
Katra ūdenstece ir atšķirīga pēc gultnes rakstura, ūdens ķīmiskajiem parametriem un
to apdzīvojošo organismu kopuma. Veidojot zivju ceļus, jāņem vērā, kādu zivju sugu
migrācijai tie paredzēti. Piemēram, veidojot kaskādes tipa zivju ceļu (... att.)
lašveidīgajiem, augstuma starpībai starp diviem sliekšņiem nevajadzētu būt lielākai par
30 cm, bet kritums nedrīkst būt lielāks par 7 cm/m. Karpveidīgās zivis zivju ceļos ir
spējīgas pārvarēt tikai 0,1–0,2 m augstus, cits citam sekojošus sliekšņus (Armstrong et al.
2010). Tas gan ir zināmā pretrunā ar zivju novērojumiem Ventas rumbā, kur
karpveidīgajām zivīm pieskaitāmās vimbas pārvar līdz pat 0,8 m augstu vienpakāpes
šķērsli.
Liela nozīme ir arī zivju ceļa ieejas novietojumam. Visefektīvāk darbojas zivju ceļi
kuros ievads ir cieši pie šķēršļa (aizsprosta) un vienlaikus pie krasta, t. i., atbilst
migrējošo zivju plūsmai. Visu zivju sugu piesaistīšanai straumes ātrumam zivju ceļa
ieejā vajadzētu būt robežās ap 1 m3/s. Upēs, kurās migrē laši, zivju ceļa piesaistošs ūdens
plūsmas apjomam vajadzētu būt 2 m3/s robežās. Anglijas un Velsas upēs par zivju ceļa
funkcionēšanas priekšnoteikumu uzskata ūdens apjomu, kas veido 5 % no gada vidējās
caurplūdes konkrētajā upē (Armstrong et al. 2010). Lai arī pasaulē ir izveidoti daudzi
zivju ceļi, joprojām tiek meklēti efektīvākie risinājumi zivju mazuļu migrācijai lejup pa
zivju ceļiem (Cowx & Welcomme (eds.) 1998).

... att. Kaskādes tipa zivju ceļš Līgatnes upē. Foto: A.Urtāns.

3.16. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana
Invazīvo svešzemju augu sugu ierobežošanai upju aizsargjoslās ir aizliegts izmantot
herbicīdus, tāpēc jāizmanto augu ierobežošanas mehāniskās metodes. Nelielās platībās
latvāņus ierobežo, appļaujot 2−3 reizes sezonā un neļaujot tiem izziedēt. Latvāņus
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ierobežo, izrokot jaunos dzinumus vai izdurot to centrālās rozetes apmēram 5−10 cm zem
augsnes virskārtas un iznīcinot auga ziemotspējīgos dzinumus. Strādājot pavasarī,
jārēķinās, ka darbs būs jāatkārto 2–3 reizes, jo iespējama latvāņu atjaunošanās no sakņu
fragmentiem (Anon. 2007). Invadētos upju krastus ir nepieciešams kontrolēt katru gadu.
Pļaušanai, arī ja to veic vairākas reizes gadā, ir zema efektivitāte – tā var ierobežot tālāku
Sosnovska latvāņa izplatīšanos, taču neiznīcina sugas īpatņus. Arī vairākkārt pļautās
platībās augi spēj atkārtoti uzziedēt un nogatavināt sēklas. Labi rezultāti panākami, tikai
sadarbojoties visiem upju krastu īpašniekiem. Veicot Sosnovska latvāņa apkarošanu,
jāievēro darba drošības prasības – jālieto specapģērbs.
Puķu spriganes ierobežošanai visefektīvākā metode ir augu izravēšana pirms
ziedēšanas – ziedēšanas laikā jau parasti ir nogatavojušās daļa augļu un iespējama sēklu
izsēšanās. Pļaujot jāņem vērā, ka jāpļauj pēc iespējas zemu, jo, atstājot augstus stublājus,
sezonas laikā var attīstīties jauni dzinumi. Īsi par citām invazīvām augu sugām >>> Skat.
arī 91E0 Vadlīniju 3.1.4. nod..
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Pārskats par izmantotajām apsaimniekošanas metodēm
Metode

Priekšrocības

Trūkumi

Izmaksas

Atkārtojamība

Ūdensaugu
izpļaušana

Veidojas
mikrodzīvotņu
mozaīka.
Uzlabojas ūdens
caurtece.
Mikrodzīvotņu
mozaīkas veidošana,
ūdens caurteces
uzlabošana. Veidojas
daudzveidīgas
mikrodzīvotnes uz
atklātas gultnes.
Atjaunota ūdens
plūsma un migrācijas
ceļi.

Nepieciešama
regulāra, bieži
ikgadēja
atkārtošana.

85–500 EUR/ha
(nopļaujot un
savācot).

Reizi 1–3 gados.

Ar tehniku pieejami
tikai līdz 0,6–0,8 m
dziļums.

1700 UER/ha +
traktora
transportēšanas
izmaksas.

Reizi 3–5 gados.

Nelikvidējot
bebrus, darbība
bieži jāatkārto.

Ikgadēji regulāra
(0,5–8 stundas uz
vienu dambi).

Koku
sagāzumu
izvākšana

Atjaunota ūdens
plūsma un migrācijas
ceļi. Novērsti
izskalojumi un krastu
erozija.

Straujteču
veidošana

Izveidotas
mikrodzīvotnes.
Palielināta
bioloģiskā
daudzveidība.

Daudzkārtīgs
izmaksu
pieaugums, ja upei
ir stāvi krasti vai
koki jāpludina uz
piemērotu
izcelšanas vietu.
Nepārdomāti
veidotas un
novietotas upē,
straujteces var
veicināt krastu
izskalošanu.

Atkarīgs no
aizsprosta
apmēra,
pieejamībastehn
ikai un roku
darba apjoma.
30–50
EUR/1 m3 no
upes izņemtās
koksnes.

Ūdensaugu
izpļaušana ar
sakņu sistēmas
irdināšanu/
izvākšanu

Bebru
aizsprostu
izvākšana

Zivju nārsta
vietu
veidošana

Zivju ceļu
ierīkošana

Krastu
erozijas
mazināšana

Palielināta upes
pašattīrīšanas spēja.
Veidotas zivīm,
vienlaikus nodrošina
arī daudziem ūdens
bezmugurkaulniekie
m nepieciešamus
dzīves apstākļus.
Veidotas zivīm,
vienlaikus nodrošina
arī daudziem ūdens
bezmugur
kaulniekiem
nepieciešamus dzīves
apstākļus.

Veicot krastu
nostiprināšanu, pie
straumes ātruma >

Posms ik gadus
jāpārskata, vai
rīcība nav jāatkārto.

1700 EUR/ha.

Reizi 5 gados.

Nepārdomāti
veidotas un
novietotas upē,
nārsta vietas var
veicināt krastu
izskalošanu.
Zivju ceļu
funkcionalitāti
nosaka pieejamais
ūdens apjoms ,
zivju ceļa garums
un novietojums. Ne
vienmēr tie ir
efektīvi.

1700 EUR/ha

Vienreizēja rīcība.
Pārtīrīšana reizi 1–3
gados.

Izmaksas
atkarīgas no
izmantotā
materiāla un
konstrukcijas
apjoma,
7000− 700 000
EUR.

Vienreizēja rīcība.

Izmantojot cilvēku
veidotus substrātus
–ģeotekstilu,

Izmaksas
atkarīgas no
izmantotā

Vienreizēja rīcība.
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Metode

Priekšrocības

Trūkumi

Izmaksas

0,3 m/s tiek veicināta
straujteču un
slēptuvju veidošanās.

gabionus u. c. upes
ainava kļūst
ainaviski mazāk
pievilcīga.
Nepieciešama
regulāra tīrīšana.

materiāla.

14 EUR/m3.

Vienreizēja rīcība,
tīrīšana reizi gadā.

Īslaicīga upes
lejteču posmu
noslodze ar
uzstādinājumā laika
gaitā uzkrātajiem
sedimentiem.
Efektīva, tikai
sadarbojoties
visiem zemju
īpašniekiem.

2130 EUR
(20 m3)
(Vikmestes
piemērs −
2002. gada
izmaksas).
Atkarīgs no
pieejamības
tehnikai vai
roku darba, kā
arī invadētās
platības.
Pļaušana ar
rokas
darbarīkiem −
200 EUR/ha,
izduršana vai
izrakšana ar
rokas
darbarīkiem −
300−500 EUR/h
a.

Vienreizēja rīcība.

Sedimentācija
s dīķu
veidošana
Dzirnavu
aizsprostu
palieku un
šķēršļu
nojaukšana

Atjauno un uztur
daudzveidīgas
mikrodzīvotnes.
Atjauno zivju un citu
ūdens organismu
migrāciju.

Invazīvo
svešzemju
augu sugu
izplatības
ierobežošana

Atjauno krastu
stabilitāti.
Novērš invazīvo
svešzemju augu
tālāku izplatību
sauszemes dzīvotnēs.

Atkārtojamība

Izduršana vai
izrakšana veicama
vismaz 2–3 gadus
pēc kārtas.
Turpmākajos gados
jāierobežo
atsevišķu augu
izplatību.

3.17. Biotopa veidam nelabvēlīga apsaimniekošana un izmantošana
Joprojām viena no lielākajām problēmām ir šauri utilitārais uzskats, ka ūdensteču
galvenais uzdevums ir liekā ūdens un tajā izšķīdušo vielu novadīšanas nodrošināšana,
neņemot vērā ūdenstecēs sastopamo organismu daudzveidību, to vides prasības, unikālās
upju pašattīrīšanās spējas un daudzveidīgās piekrastes − ūdens saskares zonas funkcijas.
Valstī ir izstrādāti atbilstoši normatīvie akti par upju biotopam labvēlīgu
apsaimniekošanu. Diemžēl, izdodot tehniskos noteikumus, šie aspekti ne vienmēr tiek
ņemti vērā. Problēmas rada arī daudzviet vēl izmantotā novecojusī tehnika, ar kuru veikt
videi draudzīgus apsaimniekošanas pasākumus ir apgrūtinoši, vai pat neiespējami.
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4. AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PRETRUNAS
Pēdējās desmitgadēs ūdeņu sistēmās saimnieciskās darbības rezultātā lielos
daudzumos ieskalojas augu barības vielas, kuru izcelsme nav mūsu valsts teritorija. Te
pieskaitāmi minerālmēsli, sintētiskie mazgāšanas līdzekļi u. c. fosforu un slāpekli saturoši
izstrādājumi. Šie savienojumi veicina ūdenstilpju papildus bagātināšanos ar augu barības
vielām. To summārās koncentrācijas ir ievērojami lielākas par dabiskā fona
koncentrācijām. Neizņemot no sistēmas šo papildus barības vielu apjomu un ļaujot ūdeņu
sistēmām „dabiski attīstīties” uz sistēmā no ārpuses ienestu barības vielu rēķina, dabiskā
sukcesija vairs nav iespējama. Ūdensteču gadījumā to aizsardzība nozīmē apzinātu un
mērķtiecīgu apsaimniekošanu noteiktu ūdensteču funkciju un to apdzīvojošo organismu
prasību nodrošināšanai. Apsaimniekošana aptver ne tikai, piemēram, zivju nārsta vietu
ierīkošanu, bet daudzos gadījumos arī uz upju ekosistēmas funkcionēšanas zināšanām
balstītus upju gultnes pārtīrīšanas un uzkrāto sedimentu izvākšanas pasākumus.
Ir nepieciešams apzināt ūdenstecēs sastopamās vērtības un noteikt prioritātes. Tas
attiecas, piemēram, uz palieņu pļavās mītošo organismu atkarību no ikgadējiem paliem
un vienlaikus ar palu radītajiem riskiem cilvēku veidotoas infrastruktūras saglabāšanai.
Šīs pretrunas var saasināties saistībā ar klimata pārmaiņām un to izsaukto noteces
maksimumu nobīdi uz ziemas−pavasara mēnešiem (Urtāne u. c. 2013).
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