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Ievads
Upes ir neiztrūkstoša mūsu valsts ainavas sastāvdaļa un vienlaikus arī dzīvesvieta ūdeņos
dzīvojošajiem augiem un dzīvniekiem. Upes ir atvērtas sistēmas un tajās akumulējas no to
sateces baseina ienestās vielas. Tām ir liela nozīme arī no sateces baseina izskaloto biogēno
elementu – fosfora un slāpekļa savienojumu, pārtveršanā un akumulēšanā (Cowx,
Welcomme 1998). Visbeidzot, upes tām piemītošās pašattīrīšanās spējas dēļ var uzskatīt par
sava veida dabiskām attīrīšanas iekārtām, jo tajās ieskalotie 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 vienkārši izgulsnētas. Upes pašattīrīšanās
spējas lielumu un efektivitāti nosaka straumes ātrums, upes caurplūdums, gultnes raksturs
un piekrastes joslas apauguma struktūra (Mander 1995). Upēm eitrofikācijas un
sedimentācijas procesu rezultātā aizaugot, samazinās ne tikai to pašattīrīšanās spējas, bet
vienlaikus izmainās un vienkāršojas arī upēs mītošo organismu sabiedrības un upes vairs
nespēj pildīt daudzas savas dabiskās funkcijas. Noteiktos apstākļos eitrofikācijas un
sedimentācijas procesi var radīt ne tikai augsnes samitrināšanās unpārpurvošanās, bet arī
applūšanas draudus. Upju funkcionalitātes un upēm raksturīgo organismu un to grupu
atjaunošanai tiek izmantotas dažādas metodes un veikti dažādi pasākumi. Tie ietver arī
gultnes pārtīrīšanu, sedimentu un ūdensaugu izvākšanu. Ne vienmēr mums ir skaidri visi
šādos pasākumos noritošie procesi un organismu spēja rekolonizēt šādus apsaimniekotos
posmus. Šādam nolūkam var izmantot vides izpēti pirms un pēc pasākuma veikšanas –
monitoringu.

1 MONITORINGA MĒRĶIS
Projekta ietvaros 2013. gadā Mūsas upē Bauskas Dabas parka teritorijā un Salacas
upē pie Vecsalacas Dabs parka „Salacas ieleja” tika veikta upes rekultivācija.
Atbilstoši Projekta pieteikumam minētās darbības iespaids uz zoobentosa un
augstāko ūdensaugu dzīvotnēm tika dokumentēts dažādās teritorijas mikrodzīvotnēs
pirms un pēc rekultivācijas veicot kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes.
Projekta pieteikumā minēto Ventas upes rekultivācijas pasākumu izvērtēšanai tika
izmantoti dati par ūdeņu bezmugurkaulinieku sugu sastāvu un izmaiņām pirms un
pēc 2012. gadā veiktajiem Ventas upes atjaunošanas pasākumiem.2014.gadā Ventas
upē zema ūdens līmeņa apstākļos tika veikta uz sauszemes esošo virsūdens
ūdensaugu izpļaušana .
Veiktā monitoringa mērķis ir iegūt datus par upes grunti apdzīvojošo organismu (bentosa)
raksturojošo parametru izmaiņām ar mērķi novērtēt Mūsas, Ventas un Salacas upju posmu
atjaunošanas pasākumu efektivitāti .

2 Apskats par bioloģiskajās analīzēs izmantotajām metodēm.
Ūdenstilpju kvalitātes un tajās notiekošo izmaiņu vērtēšana ir cieši saistāma ar cilvēku
saimnieciskās darbības pieaugumu un šādas darbības rezultātā radīto atlikuma produktu
nokļūšanu ūdenstilpēs.
Cilvēku darbības rezultātā radušos organisko atlikumu un ūdens organismu reakciju uz tiem
zinātniskais skaidrojums radās tikai XIX gadsimtā.
Pagājuši drusku vairāk kā 100 gadi, kopš vācu zinātnieki Kolkvitcs un Mārsons (Kolkwitz &
Marsson, 1908, 1909) izveidoja savu bioindikācijas - saprobitātes sistēmu, kas balstījās uz
noteiktu ūdens indikatororganismu klātbūtni, kas atspoguļoja hidroekosistēmas īpatnības.
Turpmāk daudzu valstu zinātnieki to ir uzlabojuši un pilnveidojuši (Kolkwitz, 1935, 1950;
Liebmann, 1951, 1962, Sladeček, 1972.) un darbs pie uzlabojumiem joprojām turpinās.

Cilvēku darbības ietekmi un organismu atbildes reakciju var mērīt, izmantojot visdažādākās
vidē noritošās parādības un ar tām saistītās izmaiņas un veidojot lielu dažādu indeksu un
sakarību kopu (Attēls no „Restoring Life in Running Waters.Better Biological
Monitoring”,1999. ).
Šobrīd Eiropā izmaiņas virszemes ūdeņos, izmantojot dažādas ūdens organismu grupa tiek
novērtētas, izmantojot aptuveni 297 metodes (Friberg,1996.). Arī ārpus Eiropas ir attīstīts
liels daudzums ūdeņu biomonitoringa metožu. Precīzs to skaits nav zināms. Jaunveidojamo
un aprobējamo indeksu skaits šobrīd nav ierobežots. Par to liecina arī LVS 240:1999 metode
Ūdens kvalitāte. Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva noteikšanas pēc
makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa

Bezmugurkaulinieki pasaulē joprojām ir visbiežāk izmantotā organismu grupa upju
bioloģiskajā monitoringā (Metcalfe-Smith, 1996). No Eiropā uzskaitītajām 297 ūdeņu

bioloģiskās kvalitātes monitoringa metodēm ap 50 no tām mērķa grupa ir bentiskie
bezmugurkaulnieki.
Vairumam Eiropas valstu šobrīd ir pašām savas izstrādātas un pielietotas nacionālas
vai reģionālas monitoringa programmas. To īstenošanai daudzas valstis ir
izstrādājušas saviem apstākļiem raksturīgu un piemērotu metodoloģiju un
novērtēšanas sistēmu. Starp tām minamas RIVPACS (Wright et al.,2000.) Apvienotajā
Karalistē, IBGN (AFNOR, 1982.) Francijā un BBI Beļģijā, dāņu un zviedru metodes
atbilstošajās valstīs.
Daudzās valstīs joprojām tiek izmantota arī ASV Vides aģentūras Standarta metode
APFA (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ).
Vienlaikus jāatzīmē ka vairumam no tām ir kopēja izcelsme – Sladečeka izstrādātā
Saprobitātes sistēma un Trentas Indekss. Un līdz ar to arī daudzas līdzīgas iezīmes.
Ņemot vērā, ka arī Latvijā turpinās darbs pie mūsu apstākļiem vispiemērotāko un
reprezentatīvāko metožu izstrādes, un bieži ir atsauces uz dažādām metodēm un
indeksiem, turpmāk tiek dots īss pārskats par biežāk izmantotajām metodēm un
indeksiem.

2.1 Aparatūra
Konkrētajiem vides apstākļiem tiek izmantota specializēta aparatūra.

Attēls 1: Surbera tīkls. Izmanto t.s. Dāņu metodē, tīklu novietojot uz upes gultnes.
Uzirdinot gultnes virskārtu, organismi nokļūst tīklā. Piemērots nelieliem
dziļumiem mazās un vidēja lieluma upēs.

Attēls 2: Petersena gruntssmēlējs. Ierīci var aprīkot ar metāla vai svina atsvariem
un izmantot lielākos dziļumos. Sava svara dēļ noturīgs pret straumes iedarbību.
Attēls 3: Ekmaņa gruntssmēlējs.
Piemērots
nelieliem
līdz
vidējiem
dziļumiem.
Nav
piemērots vidēja izmēra upēs ar
lielu straumes ātrumu.

2.2 Metodes
2.2.1

Zviedru metode

Katrs paraugs tiek ievākts ar tipiskāko upes substrātu 5 grābienos 1 metru garā
posmā vai piecos vēzienos ar standarta rokas tīkliņu (acu izmērs 0,5 mm) virzienā
pret straumi. Katrs paraugs tiek ievākts aptuveni 0,25 kvadrātmetru lielā platībā, ko
papildināja atsevišķi kvalitatīvie paraugi no tās pašas paraugu ņemšanas vietas
seklūdens grunts , Rokas tīkliņš tiek izmantots gadījumā , ja grunts paraugu
ņemšanas vietā ir pārāk mīksta , lai uz tās uzstātos. Tādos gadījumos paraugi tiek

ievākti aptuveni 1,25 kvadrātmetru lielā laukumā, kas papildināts ar kvalitatīviem
paraugiem no seklūdens grunts. Ja paraugs, kas ievākts zemieņu upēs sastāv no
vismaz 300 indivīdiem, tad kvalitātes klases noteikšanas kļūda ir <20%. Paraugi pēc to
ievākšanas tiek fiksēti 96% etanolā kopā ar visiem sanešiem.
2.2.2

Dāņu metode

Paraugu ņemšana tiek veikta izmantojot tīkliņu ar 0,25 x 0,25 m atveri un tīkla somu
ar 0,5 mm tīkla acīm. Paraugi tiek ievākti 3 vienu metru garās transektēs kas
novilktas perpendikulāri straumei 10 m attālumā viena no otras. Katrā transektē tiek
paņemti paraugi 25%,50%,75%,un 100% apjomā sākot no viena ūdensteces krasta.
Gadījumos, ja upes platums ir <1,0 m, tad transektes tiek novilktas pa diognāli.
Paraugu ņemšana tiek uzsākta transektē, kas atrodas straumes lejpusē. Visi iegūtie
12 paraugi tiek apvienoti vienā paraugā. Paraugi tiek ievākti novietojot rokas tīklu uz
ūdensteces gultnes un ar purngalu uzduļķojot substrātu, uztverot materiālu tīkliņā.
Paraugi tiek papildināti ar bezmugurkauliniekiem , kas ievākti 5 minūšu laikā no
ūdenī esošājiem akmeņiem un koku sanešiem. Pēc parauga ievākšanas tie tiek fiksēti
40% formaldehīda škīdumā.
2.2.3

AQEM (STAR) paraugu ņemšanas metode.

Paraugi tiek ievākti izmantojot Surber paraugu ievākšanas ierīci ar 0,25x0,25 lielu paraugu
tvertni, kura tīkla acu izmērs ir 0,5 mm.Pirms paraugu ņemšanas tiek aizpildīts STAR
Protokols par paraugu ņemšanas vietu, kura ir 100 m garš upes posms . Tajā tiek novērtēts
visu dzīvotņu īpatsvars procentos. Dzīvotnes, kuru īpatsvars nepārsniedz 5% protokolā tiek
tikai atzīmēti. Bentisko bezmugurkaulnieku paraugi tiek ievākti tikai no tām dzīvotnēm, kuru
īpatsvars ir > 10%. Paraugu ņemšana tiek veikta sākot no posma lejteces uz augšu. Kopumā
katrā paraugu ņemšanas vietā tiek ievāktas 20 paraugu vienības. Tās tiek sadalītas atbilstoši
dzīvotņu platību īpatsvaram un apvienotas vienā paraugā, kas pēc tam tiek fiksēts
formaldehīda šķīdumā (4%).
2.2.4

APHA metode.

APHA 10500 Ūdens kvalitāte. Bioloģiskās analīzes –Makrozoobentoss”.
2.2.5

Latvija.

Latvijā izmantotā metode aprakstīta standartā “ LVS ISO 5667-6 Ūdens kvalitāte.
Paraugu ņemšana. 6.daļa: Norādījumi paraugu ņemšanai upēs un strautos”.
Kvantitatīvie paraugi tika ievākti atbilstoši sekojošām metodēm:
“LVS 240:1999 Ūdens kvalitāte. Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva
noteikšanas pēc makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa;

3 Ekoloģiskās kvalitātes noteikšanas metodes.
3.1 Saprobitāte
Tekošu ūdeņu integrālās kvalitātes raksturošanai plaši izmanto saprobitātes sistēmu.
Saprobitāte (no grieķu valodas sapros- pūstošs) ir ūdeņu kvalitātes vērtējuma
sistēma, kas pamatojas uz viegli degradējamu organisko vielu satura analīzi ūdeņos.
Šī metode pamatojas uz principu, ka, pieaugot ūdeņu piesārņojumam, sarūk ūdens
dzīvnieku un augu daudzveidība, bet pieaug kopējā biomasa.

Attēls 4 Saprobitātes skaidrojums (Biological Indicators of Water Quality,1979)

Saprobitātes indeksu S, kas norāda piesārņojuma pakāpi, var aprēķināt, ja ir zināma
katras atsevišķas sugas indikatorvērtība, respektīvi, kāda ir katras konkrētās sugas
jutība pret vides piesārņojumu.

kur: s-pētāmās sugas saprobitātes indekss;
h- sugas sastopamības biežums upes posmā.
Ūdeņu saprobitāte ir atkarīga no viegli noārdāmo organisko vielu klātbūtnes, ņemot vērā to
lielo ietekmi uz sugu sastāvu upes biocenozē. Saprobitātes sistēma izmantojama tekošu
ūdeņu biocenožu raksturošanai, tā vairāk piemērota upes kā bioloģiskas sistēmas un tikai
daļēji ūdens kvalitātes vērtēšanai. Pēc saprobitātes upes iedala 5 klasēs un trīs starppakāpēs.

Latvijas upēm ir izstrādāts Ūdens organismu saprobitātes katalogs (Cimdiņš et al,)

Tabula 1: Upju saprobitātes sistēma (Avots: Praktiskās hidrobioloģijas
rokasgrāmata, 1995)
SAPROBITĀTES PAKĀPE

SAPROBITĀTES INDEKSS

- ksenosaprobitāte- nepiesārņots
- oligosaprobitāte- vāji piesārņots
b- beta-mezosaprobitāte- vidējs
piesārņojums
a- alfa-mezosaprobitāte-stiprs
piesārņojums
p-polisaprobitāte- ļoti stiprs
piesārņojums
-b - oligo-beta-mezosaprobitāte
b-a - beta-alfa mezosaprobitāte
a-p - alfa-mezosaprobitātepolisaprobitāte

0.0-0.5
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
3.5-4.0
1.3-1.7
2.3-2.7
3.3-3.7

Dažādu paraugošanas metožu rezultātu savstarpējai salīdzināšanai Latvijā vairākkārt ir
notikusi zoobentosa paraugu rezultātu interkalibrēšana gan izstrādājot STAR projektu 2004.2005.gadā, gan ar Igaunijas speciālistiem 2012. gadā, gan ar Lietuvas speciālistiem 2014.

4 Kaimiņvalstīs izmantotie indeksi un to salīdzinājums.
Šāds izmantoto indeksu salīdzinājums ir veikts ar Igaunijas ekspertiem projekta Gauja-Koiva
ietvaros. Šobrīd izstrādes procesā ir Latvijas un Lietuvā izmantoto metožu savstarpēja
salīdzināšana un interkalibrācija.

4.1 Indeksu izvēle makrozoobentosam
Kaimiņvalstīs biežāk lietotie indeksi ir: kopējais taksonu skaits, Šenona daudzveidības
indekss, British Average Score per Taxa (ASPT), EPT taksonu daudzveidība, Danish Stream
Fauna index (Dānijas Upju faunas indekss) (DSFI), saprobitātes indeksi. Latvijas Vides un
meteoroloģijas centra un LU Bioloģijas institūta speciālistu veiktā analīze, izmantojot RDA
statistisko metodi (Redundancy Analysis) parādīja, ka pašlaik Latvijā izmantotais Saprobitātes
indekss atspoguļo pārsvarā vidēja lieluma upes tipu (ritrāls vai potamāls), nevis organisko
piesārņojumu. Ir izteikts pieņēmums, ka šī metode tāpēc nav īsti piemērota mazo upju
ekoloģiskajai klasifikācijai pēc makrozoobentosa.

4.2 Upju makrozoobentosa LMCM indeksa pārbaude
Ekspertu darba grupas darba rezultātā ir noteiktas upju ekoloģisko kvalitātes klašu
robežvērtības un ekoloģiskās kvalitātes attiecība (EQR) DSFI, ASPT indeksiem un no šo
indeksu kombinācijas izveidots jauns indekss - LMCM (Latvian Macroinvertebrate Common

Index), kas novērtē galvenokārt organisko piesārņojumu. Indeksu robežvērtības
pielietojamas vidēja lieluma upju un arī mazo upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai.
Noteikts izstrādātās LMCM metodes precizitātes un ticamības intervāls.
Izstrādātais LMCM indekss pārbaudīts ar datiem, kas izmantoti tā izstrādē, lai noteiktu, vai
tas pareizi klasificē paraugu ekoloģisko klasi – attiecīgi references upēm jāatbilst augstai
ekoloģiskai kvalitātei, bet stipri ietekmētām upēm jābūt ne labākām kā vidēja
ekoloģiskākvalitāte. Aprēķinot LMCM indeksu, references paraugi atbilda augstai ekoloģiskai
kvalitātei 71% gadījumu (29% gadījumu atbilda labai ekoloģiskai kvalitātei), bet stipri
ietekmētu upju paraugi atbilda ne augstākai kā vidējai ekoloģiskai kvalitātei 89% gadījumos
(11% gadījumu klasificēti kā atbilstoši labai ekoloģiskai kvalitātei). Šāds pareizas klasifikācijas
procents vērtējams kā augsts, it īpaši attiecībā uz stipri ietekmētu upju paraugiem, kuriem ir
īpaši būtiski nenovērtēt paraugus kā labai ekoloģiskai kvalitātei atbilstošus, ja tie patiesībā
atbilst vidējai kvalitātei.
Izstrādātais upju makrozoobentosa indekss ir jaunievedums. References sugu sabiedrības ir
noteiktas vidēja lieluma upēm. Mazajās upēs nepietiekama upju apsekojuma dēļ šādas
References sabiedrības vēl nav noteiktas. LMCM indeksa pārņemšanai un pilnvērtīgai
izmantošanai vēl būs nepieciešams zināms laiks, kā arī turpmāka ekspertu apmācība un
interkalibrācija.
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6 Bentiskās faunas un aizauguma ar ūdensaugiem
novērtējumu pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas un pēc
to pabeigšanas
Monitorējamais process. Projekta ietvaros 2013. gadā Mūsas upē Bauskas Dabas parka
teritorijā un Salacas upē pie Vecsalacas Dabs parka „Salacas ieleja” tika veikta upes
rekultivācija. Tā mērķis bija samazināt upes no pārmēra aizauguma, atsegt ūdensaugu sakņu
un sedimentu pārklātās gultnes mikrodzīvotnes.
Ierobežotā finansējuma dēļ, Ventas upē Life NAT-PROGRAMME ietvaros 2014. gadā tika
veikta virsūdens augāja izpļaušana, bez traktortehnikas izmantošanas iepriekš rekultivētajā
upes posmā.Katrā upē tika izmantota atšķirīga tehnika.
Bentiskās faunas, t.i., zoobentosa sastāvs un zoocenozes struktūra, kā arī aizaugums ar
ūdensaugiem Salacas, Mūsas un Ventas upēs tika novērtēta pirms rekultivācijas darbu
uzsākšanas un pēc to pabeigšanas.

6.1 Salaca
Ūdensaugu attīstības rezultātā, to projektīvais segums Salacas upē pie Vecsalacas pārsniedza
60% no upes spoguļvirsmas. Minētais posms ir nozīmīga lašu nārsta vieta (J.Birzaks).
6.1.1

Zoobentosa izmaiņas veicot Salacas gultnes attīrīšanu no ūdens augiem

Izpētes darba laikā paraugi Salacā tika ievākti divas reizes. Pirmo reizi 2013. gada 21.
augustā, vienlaikus ar ūdens augu izvākšanu un gultnes irdināšanu ar traktoru. Atkārtota
paraugu ņemšana tika veikta 2014.gada 15.oktobrī, kad jau varēja novērot upes grunts un
ūdens augāja nostabilizēšanos pēc iepriekš veiktajiem pasākumiem. Griezumā tika izvēlēti
četri punkti , divi piekrastes zonā , divi upes vidusdaļā. Vēl viens punkts tika paņemts vietā,
kur netika veikti upes pārtīrīšanas darbi. Abās reizēs paraugi tika ievākti vienā un tajā pašā
paraugošanas vietā .

Attēls 4: Salaca
pirms rekultivācijas
darbu uzsākšanas.
Ūdensaugi
klāj
vairāk nekā 60% no
spoguļvirsmas.

Attēls
5:
Atjaunotais
straujteces posms
2013.

Attēls
6:
Atjaunotais
straujteces posms
pēc gada 2014.

Attēls 7: Darba process, 2013
Attēls 8: Salacas upes pārtīrīšanā izmantotā tehnika

Attēls 9: Salacas upes posms pirms un pēc apsaimniekošanas pasākumiem, 2013.

Attēls 10: Ūdens tilpums starp augiem aizpildīts ar zaļaļģēm Cladophora sp. Tas
samazina straumes ātrumu un veicina sedimentācijas procesus, iznīcinot
straujtecei iepriekš raksturīgo akmeņu un oļu gultni.

Attēls 11: Bentosa organismu monitoringu veic A.Poppels, 2013.
Tabula 2: Grunts sastāva un īpašību salīdzinājums rekultivētajā Salacas upes
posmā
PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
STACIJA

Nr. 1.

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (15.10.14.)

(21.08.2013.)
Piekrastes zona. Labais krasts. Dziļums.

Piekrastes zona. Labais krasts.

Straume: 0,1-0,2 m/sec
Dziļums: 0,3 m.
Grunts: Grunts sastāv no rupjas smilts,

Straume: 0,1-0,2 m/sec
Dziļums: 0,3 – 0,4 m.
Grunts: Grunti veido smilts ar dūņas

oļiem, ūdensaugu saknēm. Izveidojusies
sērīte
Atsevišķi Potamogeton perfoliatus

piejaukumu, detrīts. Sērīte ir saglabājusies , bet
dūņu klātbūtne mazinājusi tās vērtību.
Ūdensaugi netika konstatēti.

eksemplāri.
Nr. 2.

Nr. 3.

Upes vidusdaļa.

Upes Vidusdaļa.

Straume: Straume ļoti liela, virs 0,3 m/sec
Dziļums: 0,5 m.
Grunts: Grunti veido oļi , akmeņi, grants.

Straume: Straume ļoti liela, virs 0,3 m/sec
Dziļums: 0,5 m.
Grunts: Grunts sastāv no dažāda izmēra

Paraugošanas vietā konstatētas
puķumeldra Butomus umbellatus un
ezermeldra Schoenoplectus lacustris
iegremdētās formas, glīvenes
Potamogeton gramineus, P.perfoliatus,
P.pectinatus, P. natans, P.praelongus,
ūdens sūna Fontinalis antipyretica un
pavedienveidīgās aļģes Cladophora sp..
Kopējais aizaugums >60%

akmeņiem, oļiem. Konstatētas atsevišķas
puķumeldra Butomus umbellatus un
ezermeldra Schoenoplectus lacustris
iegremdētās formas Uz akmeņiem
pavedienaļģu paliekas. Nelielā daudzumā
Potamogeton perfoliatus, P.pectinatus, P.
gramineus, Fontinalis antipyretica
Kopējais aizaugums <30%

Kreisais krasts.

Kreisais krasts

Straume: 0,2 m/sec
Dziļums: Dziļums 0,3 – 0,4 m.
Grunts: Grunti veido grants ar detrītu.
Phragmites australis,Typha latifolia,
Sparganium emersum, Potamogeton

Straume: 0,2 m/sec
Dziļums: Dziļums 0,3 – 0,4 m.
Grunts: Grunti veido rupja grants , detrīts.
Atsevišķi Phragmites australis,Typha latifolia,
Sparganium emersum, Potamogeton perfoliatus,

perfoliatus, P.pectinatus, uz akmeņiem
pavedienveidīgās aļģes Cladophora sp..

P.pectinatus eksemplāri, uz akmeņiem
pavedienveidīgās aļģes Cladophora sp..

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
STACIJA

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (15.10.14.)

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

(21.08.2013.)
Kopējais aizaugums >40%

Nr. 4.

Kopējais aizaugums <20%

Šeit tika konstatētas tukšas molusku
čaulas : Anadonta sp, Viviparus viviparus
u.c.

Šeit tika konstatētas tukšas molusku čaulas :
Anadonta sp, Viviparus viviparus u.c.

Upes vidusdaļa.

Upes vidusdaļa
Straume: Liela straume >0,3 m/sec
Dziļums: 1,0 m.
Grunts: Grunti veido akmeņi. Starp akmeņiem
rupja grants. Akmeņi apauguši ar ūdenssūnu
Fontinalis antipyretica un pavedienaļģēm
Cladophora sp. Starp akmeņiem atjaunojas
Schoenoplectus lacustris, Potamogeton
perfoliatus, P.pectinatus, P.praelongus sol.

Straume: virs 0,3 m/sec
Dziļums: 0,4m
Grunts: Grunti veido akmeņi , oļi, starp

akmeņiem rupja smilts.
No ūdensaugiem konstatēti
Schoenoplectus lacustris, Potamogeton
perfoliatus, P.pectinatus, P. natans,
P.praelongus, uz akmeņiem ūdens sūna
Fontinalis antipyretica. Kopējais
aizaugums >50%

Kopējais aizaugums <30%

Salīdzinot gruntis abās paraugošanas reizēs var secināt, ka pēc veiktā darba vietām
ūdensaugi ir atgriezušies vecajās vietās , Līdz ar to arī dūņu piejaukums gruntī palielinās.
Tīro sērīšu daudzums samazinās. Iespējamais iemesls -ilgstošs mazūdens periods vasarā ar
ievērojamu zaļaļģu attīstību. Tas var traucēt zivju migrācijai un nārstam , bet ne barošanas
vietas vērtībai .Par cik ir daudz no augiem brīvu vietu , tad zivis ( mazuļi un pieaugušās ) var
netraucēti baroties jo spēj piekļūt zoobentosam.
Tabula 3: Zoobentosa organismu skaita un biomasas izmaiņas pētāmajā periodā
PARAUGU

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU

IEVĀKŠANAS
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

Nr. 1.

Nr. 2.

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (15.10.2014.)

(21.08.2013.)
Kopējais organismu skaits: 750 eks/m2
Dominējošā grupa: Mollusca -57,4
g/m2 un Oligochaeta – 10,0g/m2 ar
vienādiem skaitliskiem rādītājiem -200
eks/m2
Pārējās grupas: Pārējo grupu biomasa
svārstijās no 0,75 – 3,2 g/m2 un
organismu skaits svārstijās no 100 līdz
150 eks/m2
Kopējā biomasa šajā punktā uzrādīja
augstākos rādītājus – 63,35 g/m2

Dominējošā grupa: Trichoptera -15,7 g/m2, tai

Dominējošā grupa: Mollusca – 40,2
2

Kopējais skaits: tika konstatēti salīdzinoši
augstāki skaitliskie rādītāji – 3900 eks/m2.
Dominējošā grupa: makstenes – 6,2 g/m2 , tai
seko Oligochaeta -5,8 g/m2 (2200 eks/m2), un
tai seko Mollusca -900 eks/m2.
Pārējās grupas: 0,75 – 3,2 g/m2
Kopējā biomasa: 19,87 g/m2

2

g/m . Tai seko Hirudinae – 6,75 g/m .
2
Kopējā biomasa: 53,35 g/m
Kopējais organismu skaits: 3100

seko Mollusca – 7,8g/m2.
Pārējās grupas: Pārējo zoobentosa organismu
grupu biomasas nav lielas un ir robežās 0,2 -

PARAUGU

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU

IEVĀKŠANAS
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

Nr. 3.

(21.08.2013.)
eks/m2. Vadošo vietu ieņēma Varia
1800 eks/m2. Tai seko Mollusca ( 400
eks/m2) un Ephemeroptera ( 350
eks/m2).
Dominējošā grupa: Mollusca – 35,1
g/m2
Pārējās grupas: niecīga, no 0,1 līdz 2,1
g/m2.
Kopējā biomasa: 38,1 g/m2
Kopējais organismu skaits: skaitliskie
rādītāji nav lieli -1300 eks/m2. Dominē
Mollusca ar skaitu 500 eks/m2.

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (15.10.2014.)
4,3 g/m2.
Kopējais organismu skaits: 9500 eks/m2.
Dominēja grupas Varia ( 4100 eks/m2) un
Trichoptera ( 300 eks/m2).
Dominējošā grupa: Trichoptera 14,2 g/m2 un
Mollusca 10,2 g/m2
2
Kopējā biomasa: 34,2 g/m
2014.gadā skailiskie rādītāji ir augstāki -8100
eks/m2. Dominē Varia ( 3500 eks/m2) un
Trichoptera ( 2000 eks/m2).

Nr. 4.
Dominējošā grupa: Mollusca ar biomasu

29,6 g/m2.
Pārējās grupas: Varia -5,1 g/m2.
2
Kopējā biomasa: 41,2 g/m
Kopējais skaits: skaitliskie rādītāji nav

lieli – 1500eks/m2. Dominē Mollusca –
600 eks/m2.

2014. gadā kopējā biomasa bija zemāka,
vienlaikus šai punktā konstatēja visaugstākos
zoobentosa skaita rādītājus
2
Dominējošā grupa: Trichoptera – 20,7 g/m .
Pārējās grupas: biomasa bija robežās no 0,2
līdz 2,3 g/m2.
2
Kopējā biomasa: 27,2 g/m .
2
Kopējais skaits: 11400 eks/m . Dominēja
grupas Chironomidae ( 3500 eks/m2),
Trichoptera ( 3000 eks/m2) un
Ephemeroptera ( 2900 eks/m2).

Analizējot zoobentosa organismu biomasas 2013. un 2014. gados var novērot , ka abos
paraugošanas gadījumos konstatēti augsti sastopamo makrozoobentosa taksonu skaita
rādītāji. Zoobentosa organismi ir plaši pārstāvēti un to biomasas ir ievērojamas. Sakarā ar
veiktajiem darbiem novērojamas faunistiskas izmaiņas , kas laikam ritot un upei nonākot
agrākam biotopam līdzīgos apstākļos, atkal atgriežas iepriekšējās attiecībās.
Analizējot zoobentosa organismu skaitliskos rādītājus var secināt , ka tie bija augsti. Tā
2013 gadā skaitliskie rādītāji svārstijās no 750 eks/m2 līdz 3100 g/m2. Dominēja grupa
Mollusca , kurā zoobentosa organismu skaits svārstījās no 200 – 600 eks/m2. 2014.gada
oktobrī zoobentosa organismu skaits bija lielāks un svārstijās no 3900 līdz 11400eks/m2.
Dominēja vairākas grupas – Trichoptera , Ephemeroptera un Varia.
Novērtējot biomasas vidējos rādītājus varam secināt ka tie ir augsti. 2013. gadā biomasa
bija 49,0 g/m2, bet 2014. -28,87 g/m2. Dominējošo vietu 2013. gada zoobentosā ieņem
grupa Mollusca -40,58 g/m2 ( 82,8 % no kopējās biomasas). Pārējās grupas veido tikai nelielu
daudzumu no kopējās biomasas. Salīdzinājumā 2014. gadā dominējošo vietu ieņem
Trichoptera ( 14,2 g/m2) , tai seko Mollusca ( 5,19 g/m2) un jauktā grupa Varia (2,95 g/m2.).
Pārējo grupu līdzdalība ir neliela.

6.1.2

Secinājumi

Salacas pārtīrīšanas darbu rezultātā 2013.gadā aizaugums ar ūdensaugiem tika samazināts
līdz 10% no upes spoguļvirsmas. Aizauguma specifiska īpatnība bija masveida zaļaļģu
Cladophora sp. savairošanās starp ūdensaugiem, tā samazinot organismu migrācijai
pieejamo ūdens tilpumu, vienlaikus veicinot arī straumes ātruma samazināšanos un tās
līdznesto sedimentu izgulsnēšanos. Kopš pēdējās upes tīrīšanas 2006.gadā Salacā sākusi
izpausties jauna negatīva ietekme – upē parādījušies līdz šim nekonstatēti smilšu sanesumi.
Ir zināms, ka laši nārstam izvēlas upes posmus, kuros oļu starptelpas aizpildošo smilšu daļiņu
īpatsvars nepārsniedz 10 – 15%. Pārsniedzot šo lielumu, oļu starptelpās vairs nenotiek ūdens
plūsma. Pārtraucas oļos ierakto lašu ikru apskābekļošana un kaitīgo vielmaiņas produktu
izvadīšana no tiem.
Izvērtējot bentisko organismu sastāvu secināms, ka sanešu plūsmas rezultātā upes
sakopšanas darbi, izmantojot vienu un to pašu tehniku, jāatkārto biežāk. Iepriekšējā upes
pārtīrīšanas darbi tika veikti 1991. un 2007. gadā – starplaikiem starp pārtīrīšanas darbiem ir
tendence saīsināties.

6.2 Mūsa
Saimnieciskās darbības rezultātā Mūsas upē nokļuvušie fosfora un slāpekļa savienojumi ir
veicinājuši upes virsmas aizaugumu ar ūdensaugiem, kā arī biogēnu akumulēšanos upes
gultnē. Apsaimniekošanas pasākuma mērķis bija samazināt upes kopējo aizaugumu ar
ūdensaugiem zem 20% no upes spoguļvirsmas, kā arī veikt upes gultnes irdināšana un
ūdensaugu sakņu mehānisku iznīcināšanu ar mērķi veicināt potenciālo nārsta vietu
atjaunošana. Šim nolūkam tika izmantots kāpurķēžu traktors ar šķūri.

Attēls 12: Darbā izmantotā tehnika
Attēls 13: Skats uz atjaunojamo Mūsas upes posmu no tilta pār upi Bauskas
pilsētas teritorijā. Atjaunojamā posma lejasdaļā upē redzams tur strādājošais
traktors.

6.2.1

Zoobentosa izmaiņas veicot Mūsas gultnes attīrīšanu no ūdens augāja

Zoobentosa paraugi tika ievākti divas reizes : pirms upes pārtīrīšanas darbu uzsākšanas
16.07.13 un atkārtoti 16.10.2014., kad varēja izvērtēt upes posma rekolonizācijas gaitu.Tika
izvēlētas piecas paraugošanas vietas . Divi paraugi tika ievākti piekrastes zonā , divi upes
vidusdaļā un viens virs upes pārveidošanas zonas ( pie pils). Pēdējā punktā abās reizēs netika
veikta nekāda upes gultnes tīrīšana.

Attēls 14: Ezermeldru sakņu sistēmas veidotās velēnas izskalošanās process
Attēls 15: Pārskalota un „kustīga” velēna ar ierobežotām reģenerēšanās un
iesakņošanās spējām. Zem tās atklājas jau pārskalota upes gultnes daļa
Tabula 4: Mūsas upes gultnes raksturojums paraugu ņemšanas vietās
PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

(16.07.2013.)
Nr. 1.

Straume: Ūdens straume neliela
Dziļums: 0,2 -0,3.
Grunts: Upes gultni klāj dolomīts , vietām

dolomīta šķembas , starp kurām nelielā
daudzumā dūņas
Ir nelieli iegrimušo ūdensaugu puduri
(Schoenoplectus lacustris, Potamogeton
perfoliatus, P.pectinatus, Myriophyllum
spicatum).
Nr. 2.

Straume: tecējums straujš >0,3 m/sec
Dziļums: Paraugu ņemšanas vietā ūdens

dziļums bija 0,5 m.
Grunts: Upes gultne sastāv no dolomīta ,
kurā ieauguši meldru puduri ap kuriem
uzkrājies neliels dūņu un detrīta
sanesums. Schoenoplectus lacustris,
Potamogeton perfoliatus, P.pectinatus,

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (16.10.2014.)
Straume: Ūdens straume ievērojama
Dziļums: 0,2 – 0,3 m
Grunts: Dolomīts apaudzis ar dūņām. Ūdens
gundegas Batrachium sp. un glīvenes
Potamogeton crispus.
Aizaugums <30%

Straume: stipra >0,3 m/sec
Dziļums: 0,5 – 1,0 m
Grunts: rupjas dolomīta šķembas atsevišķi

akmeņi , pārklātas ar dūņu. Vietām var redzēt
upes gultnes tīrīšanas pēdas ( gaišas dolomīta
šķembas ).Vietām atsevišķi izretināti
ūdensaugu Schoenoplectus lacustris,
Potamogeton perfoliatus, P.pectinatus puduri.

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

(16.07.2013.)
Nr. 3.

Straume: neliela <0,3 m/sec
Dziļums: 0,3 m
Grunts: Dolomīta pamatne . Grunts

sastāv no dolomīta šķembām, un
atsevišķiem akmeņiem. Šķembas
uzirdinātas, gaišas. No ūdensaugiem
konstatētas Sagittaria sagittifolia,
Ceratophyllum demersum, Potamogeton
pergoliatus, P.pectinatus. Pie saknēm
nedaudz dūņu. Aizaugums >30%

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (16.10.2014.)
Straume: Stipra straume >0,3 m/sec
Dziļums: 0,3 – 0,4 m
Grunts: Grunts sastāv no dolomīta pārklātu ar
sedimentu kārtu. Vietām var redzēt gaišus
dolomīta akmeņus. Vietām var redzēt
iegremdētos ūdens augus Potamogeton
perfoliatus, Batrachium sp, Myriophyllum
spicatum, ap kuriem aplipis detrīts/kuri
akumulējuši dūņu un detrītu. Aizaugums <20%

Nr.4.

Nr. 5.

Straume: >0,3 m/sec
Dziļums: 0,3 – 0,5 m.
Grunts: Dolomīta pamatne. Virs tās

Straume: stipra >0,3 m/sec
Dziļums: 0,5 m
Grunts: Dolomīta pamatne. Dolomīta akmeņi ,

dolomīta šķembas un atsevišķi akmeņi.
Ūdensaugi netika konstatēti. Konstatēta
ievērojama straume

dūņa, nedaudz detrīta. Reti iegrimušo augu
P.pectinatus, Sch.lacustris, Veronica anagallis
aquatica puduri uz atsevišķiem akmeņiem
ūdens sūna. Aizaugums <30%
Straume: Neliela straume <0,3 m/sec
Dziļums: 0,2 – 0,5 m.
Grunts: Dolomīta pamatne .Grunti veido oļi ,
dolomīta šķembas , neliels dūņu piejaukums.
Iegrimušie ūdens augi Schoenoplectus lacustris,
Potamogeton perfoliatus, P.pectinatus,
Ceratophyllum demersum, Batrachium sp.
Veronica anagallis aquatica , V.beccabunga sol.
Aizaugums >30%

Pie pils ( aizaugusī, rekultivācijai
nepakļautā daļa).
Straume: Neliela straume <0,3 m/sec
Dziļums: dziļums 0,5 m
Grunts: Dolomīta pamatne. Grunti veido
akmeņi pārklāti ar dūņu un detrītu. Daudz
iegrimušo ūdens augu – Schoenoplectus
lacustris, Potamogeton perfoliatus,
P.pectinatus, Ceratophyllum demersum,
Batrachium sp. Aizaugums >30%

Salīdzinot upes gultni veidojošās gruntis pirms upes pārtīrīšanas un gadu pēc tās, var secināt
ka pēc upes gultnes tīrīšanas ( augu un to sakņu sistēmas izraušanas , gultnes irdināšanas,
oļu un dolomītu šķembu pārvietošanas u.c.) jau pēc gada upes gultne atgriezās vecajā
stāvoklī. Akmeņi un šķembas ir apaugušas ar detrīta kārtu un atkal atjaunojas aizaugums ar
ūdensaugiem. Tā rezultātā samazinās zivju brīvai kustībai un migrācijai nepieciešamais brīvā
ūdens tilpums un sāk piesērēt iepriekšējā gadā izveidojušās berzes vietas.
Kā iespējamais cēlonis varētu būt fakts, ka ka paralēli upes posma tīrīšanai 2013. gadā tika
veikts kapitālremonts tiltam pār Mūsu,. Šajā nolūkā tika veidots uzbērums pagaidu tiltam.
Pēc remontdarbu pabeigšanas pagaidu tilta vieta ir izlīdzināta un dabā vairs nav saskatāma .
Ir pieļaujams, ka izlīdzināšanas darbu gaitā daļa no uzbērumu veidojošās grunts ir nokļuvusi
upē un skalojas pa straumi uz leju. Par to varētu liecināt arī agrāk te nebijušu augu ar seklām
sakņu sistēmām iesakņošanās (Veronica anagallis aquatica , V.beccabunga).

6.2.2

Zoobentosa organismu skaita un biomasas izmaiņas pētāmajā periodā
Tabula 5: Zoobentosa organismu skaita un biomasas izmaiņas Mūsas upē
pētāmajā periodā.

PARAUGU

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU

IEVĀKŠANAS

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

STACIJA

(16.07.2013.)
Kopējais organismu skaits: 7750
eks/m2
Vadošās sugas : Hydropsyche
angustipennis un Cyrnus flavidus . Tai
seko Ephemeroptera –
1400eks/m2.Dominejosas sugas Baetis
rhodoni un Caenis horaria . Var
atzīmēt ,ka ievērojamā skaitā tika
konstatēts Tedoxus fluviatilis - 750
eks/m2 un Simulium sp. - 950 eks/m2.
Pārējo zoobentosa organismu skaits
salīdzinoši bija daudz mazāks
Dominējošā grupa pēc biomasas::
jauktā grupa Varia ( 13,55 g/m2) un
Trichoptera ( 12,75 g/m2
Kopējā biomasa : 77,85 g/m2

Nr. 1.

Nr. 2.

Kopējais organismu skaits: 6050
eks/m2
Dominē Trichoptera – 5100 eks/m2
Dominējošā grupa pēc biomasas:
dominē Trichoptera ar biomasu 16,45
g/m2
Pārējās grupas: Visas zoobentosa
grupas paraugos nav konstatētas ,
Trichoptera, tai seko Hirudinea un
jauktā grupa Varia ( tabula .....)
Kopējā biomasa: 29,45 g/m2

Nr. 3.

Labais krasts.
Kopējais organismu skaits:
5300eks/m2
Dominē Ephemeroptera 2750 eks/m2.
Paraugā visvairāk konstatēta suga bija
Caenis horaria un Baetis rhodani.
Pārējo grupu indivīdu skaits bija
robežas no 100 līdz 900 eks/m2.
Dominējošā grupa pēc biomasas:
Mollusca 29,25 g/m2., kurai sekoja
Ephemeroptera – 7,5 g/m2
Kopējā biomasa : 49,15 g/m2

Nr. 4.

Zemākie konstatētie zoobentosa

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (16.10.2014.)
Kopējais organismu skaits: 8500 eks/m2
Dominēja Trichoptera -2500 eks/m2 un
Ephemeroptera – 2500 eks/m2 ( Caenis
horaria un Caenis sp .j)
Dominējošā grupa pēc biomasas: Vadošo
vietu ieņem Mollusca 34,2 g/m2 , kurai seko
Malacostraca – 9,9 g/m2 un Trichoptera -8,2
g/m2
Pārējās grupas: biomasas rādītāji ir robežās
no 0,3 – 2,0 g/m2
Kopējā biomasa : 59,4 g/m2

Kopējais organismu skaits: 7700eks/m2
Dominē Trichoptera 3000 eks/m2
tai sekoja Ephemeroptera (2100 eks/m2 ) un
Chironomidae ( 1000eks/m2).
Dominējošā grupa pēc biomasas: Mollusca (
21,5 g/m2), Trichoptera 18,12 g/m2
Pārējās grupas: biomasas robežās no 0,3 līdz
5,1 g/m2.
Kopējā biomasa: biomasa ir ievērojami
augstāka – 51,32 g/m2

Kopējais organismu skaits: 6200 eks/m2
Dominēja Ephemeroptera (Caenis sp.juv. ,
Baetis sp.juv.) . 2900eks/m2 un tai sekoja
Mollusca – 1200 eks/m2 ( Theodoxus
fluviatilis ).

Dominējošā grupa pēc biomasas: Mollusca ar
biomasu 32,1 g/m2 , kurai tāpat kā iepriekšējā
gadā seko Ephemeroptera 7,1 g/m2
Kopējā biomasa : 54,5 g/m2

PARAUGU

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU

IEVĀKŠANAS
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

Nr. 5.

(16.07.2013.)
skaita rādītāji.
Kopējais organismu skaits: – 3400
eks/m2
Dominē Chironomidae – 1650 eks/m2
Dominējošā grupa pēc biomasas:
Mollusca 15,4 g/m2
Pārējās grupas: Varia no 0,3 līdz 4,55
g/m2
Kopējā biomasa 27,55 g/m2
Zem pils. Zoobentosa organismu
kopējā biomasa ļoti augsta.
Kopējais organismu skaits: 4700
eks/m2
Dominēja Ephemeroptera – 1950
eks/m2 un Trichoptera -1000eks/m2
Dominējošā grupa pēc biomasas:
Mollusca -37,1 g/m2, tai seko
Trichoptera ar biomasu 12,65 g/m2.
Kopējā biomasa: 57,0 g/m2

GADU PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (16.10.2014.)

Kopējais organismu skaits: 4300 eks/m2
Dominē: Ephemeroptera – 1300eks/m2 ,tai
seko Chironomidae- 1100 eks/m2.
Dominējošā grupa pēc biomasas: Mollusca
17,1 g/m2.
Pārējās grupas: Varia 3,2 g/m2
Kopējā biomasa 27,70 g/m2
Kopējais organismu skaits: 8100 eks/m2
Dominē Ephemeroptera -2500 eks/m2 , kurai
seko Chironomidae – 1500 eks/m2. Arī
maksteņu, molusku un jauktās grupas Varia
rādītāji ir augsti un atrodas robežas 1000 1200 eks/m2
Dominējošā grupa pēc biomasas: Mollusca
39,6 g/m2 un Trichoptera kāpuri -14,0 g/m2
Kopējā biomasa : 71,0 g/m2

Veicot zoobentosa vidējo biomasas rādītāju analīzi, var konstatēt , ka tie ir ļoti augsti.
2013.gadā vidējie kopējās biomasas rādītāji bija 48,2g/m2 ,bet 2014. - 52,78g/m2. Abos
gados dominē grupas Mollusca, Trichoptera un Ephemeroptera. Arī pārējo grupu biomasas ir
ievērojamas un būtiski papildina kopējo zoobentosa biomasu. Skaitliskie rādītāji arī bija
ievērojami - 2013.g. - 5440 eks/m2 ,bet 2014.g.6900 eks/m2. Dominējošo vietu ieņem
viendienītes, makstenes un moluski. Arī pārējo grupu rādītāji ir būtiski ( tabula 4).
2013.gada jūnija mēnesī zoobentosa biomasa svārstījās no 27,55 g/m2 līdz 77,85 g/m2. Visos
paraugu ņemšanas punktos biomasas rādītāji ir augsti. Dominējošo vietu ieņem Mollusca biomasa svārstās no 15,4 g/m2 līdz 47,9 g/m2. Tai seko Trichoptera no 3,8 g/m2 līdz 16,45
g/m2.
2014.gadā zoobentosa rādītāji svārstījās no 27,70 g/m2 līdz 71 g/m2. Dominējošo vietu
ieņem Mollusca , šīs grupas biomasas svārstijās no 17,1 g/m2 līdz 39,6 g/m2. Tai sekoja
Trichoptera ,kuras biomasa bija robežās no 2,3 g/m2 līdz 18/12 g/m2. Pārējo grupu biomasas
tikai atsevišķos punktos bija ievērojamas.
Analizējot zoobentosa biomasas katrā paraugošanas vietā , gan 2013.gan 2014. gados var
redzēt ka zoobentosa organismu biomasa pēc upes gultnes tīrīšanas laika gaitā palielinās,
jo upe atkal atgriežas sākotnējā stāvoklī aizaug - tā veidojot bagātīgāku dzīvotni
zoobentosa organismiem. Arī sugu skaits un daudzums mainās . Kā būtisks ietekmējošais
faktors uzskatāma tilta pār Mūsu kapitālā rekonstrukcija, ietverot zemes darbus krastos un

sašaurinot upi. Darbība notika ap 800 metru attālumā no pārtīrāmās vietas, t.i. tiešā tās
tuvumā.
Analizējot zoobentosa organismu skaitliskos rādītājus var secināt ka abās ņemšanas reizēs
tie ir ievērojami. Tā 2013. gadā vidējais zoobentosa organismu skaits Mūsā svārstījās no
3400 eks/m2 līdz 7750 eks/m2. Salīdzinot ar to ,2014. gada radītāji ir augstāki un skaits
svārstījās no 4300 līdz 8500 eks/m2. 2013.gada dominēja Trichoptera –vidēji 2120
eks/m2,tai sekoja Ephemeroptera -2450 eks/m2 un Chironomidae – 800 eks/m2. 2014. gada
dominējošo vietu ieņēma Ephemeroptera – 2260 eks/m2 , tai sekoja Trichoptera – 1560
eks/m2 un Chironomidae – 1020 eks/m2. Pārējo grupu rādītāji ir krietni zemāki.

Attēls 16: Pārtīrītie posmi 2013.gadā upes gultnē iezīmējas kā gaiši laukumi.
Upēs centrālajā daļā ūdensaugu aizaugums samazināts līdz 20% projektīvajam
segumam, tā samazinot ūdens līmeņa paaugstināšanos un piekrastes daļas
pārpurvošanu.
Attēls 17: 2014.gads No upes augšteces tilta rekonstrukcijas rezultātā dolomīta
plaisās izgulsnētie saneši un zemais ūdens līmenis veicinājis ūdensaugu
reģenerāciju
6.2.3

Secinājumi

1. Zoobentsa biomasu pētāmajā perioda var novērtēt ka augstu - 2013.gada tā bija
48,2 g/m2, bet 2014.gada 52,78 g/m2.Paraugos abus gadus dominē Mollusca,
Trichoptera un Ephemeroptera. Ari pārējo grupu daudzums ir ievērojams un tas
dažādo zivju racionu.
2. Zoobentosa organismu skaits 2013.gada bija 5450eks/m2 , bet 2014 nedaudz lielāks
– 6160 eks/m2. Pēc organismu skaita 2013. gadā dominē Trichoptera 2120 eks/m2 ,
tai seko Ephemeoptera -1450 eks/m2. 2014. gadā - otrādi, te dominē
Ephemeroptera -2260 eks/m2 , tai seko Trichoptera – 1560 eks/m2.
3. Divas sugas ( Anculus fluviatilis un Unio tumidus ) ir atzīmētas ES biotopu direktīvās.
Abas sugas pieprasa pastiprinātu aizsardzību.
4. Zoobentosu ,kā, var novērtēt kā bagātu un daudzveidīgu zivju barības bāzi. Tas ļauj
zivīm izvēlēties barībai sev tīkamākas zoobentosa organismu grupas. Arī tas ,ka
bentosā ir daudz sīku organismu tikai paaugstina tā vērtību ( zivju mazuļiem
pieejama to attīstības stadijai un mutes izmēriem atbilstoša barība).

5. 2013. gadā veikto darbu rezultātā ir panākti upes morfoloģisko parametru
uzlabojumi, kuri, savukārt, veicina lielākas bioloģiskās daudzveidības veidošanos
apsekotajā posmā. Tilta rekonstrukcijas darbu rezultātā upē tika ienesti saneši un
augsnes daļiņas. Tās izgulsnējās dolomīta gultnes plaisās un radīja labvēlīgus
apstākļus ūdensaugu reģenerācijai.

Attēls 18: Posms pēc apsaimniekošanas darbiem, 2013.
Attēls 19: Tas pats posms 2014.
Attēlā redzams, ka ūdensaugu aizaugums
gada laikā ir daļēji atjaunojies, jo
apsaimniekošanas pasākumos gultni veidojošajās dolomīta plākšņu plaisās nebija iespējams
mehāniski iznīcināt ūdensaugu sakņu daļas. Nākošajā veģetācija sezonā tās daļēji
reģenerējās un atguva augtspēju.
Vienlaikus, ir jāņem vērā fakts, ka upes ir atvērtas sistēmas. Lielupes baseinā
lauksaimnieciskajai praksei saglabājoties līdzšinējā intensitātē, upes apsaimniekošanas darbi
pēc apmēram pieciem gadiem būs jāatkārto. Apsaimniekošanas darbus intensīvi veicot
vismaz divus gadus pēc kārtas un pēc tam turpinot vietēja rakstura uzturēšanas darbus
(atsevišķu vietu izpļaušanu vai manuālu sakņu sistēmas izņemšanu), aizauguma un
sedimentācijas intensitāte ievērojami samazinātos un tehnikas ietilpīgie darbi būtu jāatkārto
jau ievērojami retāk.

6.3 Venta
Ierobežotā finansējuma dēļ, Ventas upē Life NAT-PROGRAMME ietvaros 2014. gadā tika
veikta virsūdens augāja izpļaušana, bez traktortehnikas izmantošanas iepriekš rekultivētajā
upes posmā. Tādā veidā ir iespējams izvērtēt Ventas upes posma rekultivācijas efektu divus
gadus pēc rekultivācijas. Minētā upes posmā bentisko organismu monitoringu veica šīs
atskaites autors un izmantotā metode ir analoga Salacā un Mūsā izmantotajai.
6.3.1

Bentiskās faunas izpēte

Lai veiktu bentiskās faunas izpēti un novērtētu rekultivācijas un straujteču atjaunošanas
darbu ietekmi uz upes grunti apdzīvojošajiem organismiem, zoobentosa paraugi tika ievākti
divas reizes : pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas (2011. gada 23. augustā) un vienu
mēnesi pēc rekultivācijas darbu pabeigšanas (25.septembrī). Paraugi tika ievākti 6 stacijās (3

stacijas aizaugušajā upes daļā un 3 stacijas brīvūdens zonā), kuras reprezentē Ventas
griezumu posmā starp rumbu un veco Kuldīgas tiltu. Paraugi tika ievākti ar Petersena tipa
gruntsmēlējs vai nolasot no akmeņiem. Ievāktajos paraugos tika noteikts sugu sastāvs,
organismu blīvums (eks/m2) un biomasas (g/m2). Visos paraugu ievākšanas punktos tika
dots upes gultnes, dziļuma, aizauguma līmeņa un caurteces raksturojums.

Attēls 20: Ventas upes posms pirms un pēc rekultivācijas pasākumiem, 2011.

Attēls 21: Ventas upes posms pēc rekultivācijas pasākumiem, 2014.

Attēls 22: Kultivatora zaru atstātās iedobes, kuras radušās saplēšot ūdensaugu
sakņu sistēmu un uzirdinot sablīvēto gultni - 10 līdz 15 m platā un līdz 75 m garā
saliņa upes labajā krastā lejpus Ventas rumbasVentas upes posms pirms un pēc
rekultivācijas pasākumiem, 2014.
Attēls 23: Atjaunotajā upes posmā atklājas lašveidīgo zivju nārstam piemērotas
oļiem klātas platības

Attēls 24: Darbā izmantotā tehnika un metode – uzirdināt un iznīcināt ūdensaugu
sakņu sistēmu
Attēls 25: Ūdensaugu izvākšanai no upes Ventā izmantotais oriģinālās
konstrukcijas kultivators
6.3.2

Grunts sastāva un caurteces izmaiņu raksturojums

Grunts sastāva un īpašību salīdzinājums parādīja, ka rekultivācijas un straujteču atjaunošanas
darbu laikā tiek ne tikai samazināts aizauguma līmenis, bet arī uzlabots grunts sastāvs. Pēc
ūdensaugu masas izcelšanas no upes, straume izskalo grunti kā rezultātā tiek uzlabots tās
sastāvs un tiek samazināts sīko sedimenta daļiņu skaits tajās. Tā rezultātā upē parādās
jaunas platības ar akmeņainu un granšainu grunti, kas ir piemērota dzīves vietas skābekli
mīlošajām bezmugurkaulinieku sugām, kā arī palielinās zivju migrācijai piemērotā brīvūdens
zona.
Pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas aizaugums ar ūdensaugiem traucēja ūdens masu
pārvietošanos un tādēļ ūdens notece Ventā bija ļoti nevienmērīga. Tai tika izmantota
aptuveni 1/3 no kopējā upes platuma. Pēc ūdensaugu izpļaušanas straumes tecējumu
kavējošais šķērslis tika likvidēts un ūdens notece notika visā upes platumā. Tā rezultātā upes
dziļums iepriekš aizaugušajā upes daļā ievērojami samazinājās.
6.3.3

Bentiskās faunas izmaiņu raksturojums

Veiktais Ventas upes apsekojuma parādīja, ka jau mēnesi pēc rekultivācijas darbu
pabeigšanas ir konstatējamas zoobentosa biocenotiskās struktūras izmaiņas, kas nosaka arī
kopējās biomasas izmaiņas. Mehāniski izmainīto biotopu apdzīvošana ir notikusi uz darbības
neietekmēto posmu rēķina, jo rekultivācijas darbu realizēšanas teritorijā ir uzlabojusies
sedimenta kvalitāte (ir samazinājies sīko smilšu un dūņu skaits gruntī) un ir uzlabojies
skābekļa režīms. Tāpēc atjaunotos biotopus apdzīvo skābekli mīloši organismi. Akmeņos uz
kuriem ir saglabājušās ūdenssūnas tika konstatēta liela organismu dažādība. Tiek sagaidīts,
ka nākošajā veģetācijas sezonā, kad labvēlīga skābekļa režīma apstākļos akmeņu apaugums
ar skābekli mīlošajām ūdenssūnām palielināsies kopējais organismu skaits un to biomasa vēl
vairāk palielināsies.

Tabula 6: Grunts sastāva un īpašību salīdzinājums rekultivētajā Ventas upes
posmā
PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
STACIJA

Nr. 1.

Nr. 3.

Nr. 5.

Nr. 2.

Nr. 4.

Nr. 6.

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

VIENU MĒNESI PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (25.09.2011)

(23.08.2011)
AKMEŅAINIE BIOTOPI NO ŪDENSAUGIEM BRĪVAJĀ ZONĀ
Straume: Ūdens tecējums straujš;
Straume: Ūdens tecējums straujš.
Dziļums: 0,3 m;
Dziļums: 0,1 – 0,2 m.
Grunts: sastāv no dažāda lieluma
Grunts: Akmeņi, akmentiņi, rupja grants, daudz
akmeņiem, vietām rupja grants, kā arī ir
tukšu molusku čaulīšu. Uz akmeņiem sāk
atsevišķi lieli akmeņi. Uz pēdējiem tika
atjaunoties ūdens sūnas un pavedienaļģes.
konstatētas sārtaļģes, ūdens sūnas un
Akmeņi strādājot izkustināti, bet zaļais
pavedienaļģes.
apauguma slānis saglabājies un ātri ataug.
Straume: Ūdens straume liela
Straume: Ūdens tecējums straujš.
Dziļums: 0,5 – 0,6 m;
Dziļums: 0,2 – 0,3m .
Grunts: sastāv no dolomīta, akmeņiem,
Grunts: sastāv no dažāda lieluma akmeņiem
akmentiņiem, starp kuriem vietām tika
(gan veciem un apaugušiem, gan jauniem),
konstatēta rupja grants vai smilts ar
rupjas grants. Uz akmeņiem ir pavedienaļģes un
dūņu. Uz lielajiem akmeņiem konstatētas ūdenssūnas.
sārtaļģes.
Straume: Brīvs ūdens, straume liela;
Straume: Straujtece.
Dziļums: 0,8 -1,0 m.
Dziļums: 0,3 – 0,5 m.
Grunts: Uz dolomīta daudz lielu akmeņu
Grunts: Lielāki un mazāki akmeņi, starp kuriem
un akmentiņu, kas apauguši ar sārtaļģēm ir nedaudz grants, uz akmeņiem sārtaļģes un
un ūdens sūnu.
ūdenssūnas.
SĀKOTNĒJI AIZAUGUSĪ, VĒLĀK NO ŪDENSAIGIEM ATBRĪVOTĀ ZONA
Straume: Straumes nav, ūdens praktiski
Straume: Ūdens tecējums straujš.
stāvošs
Dziļums: Dziļums 0,1m.
Dziļums: Starp augiem ūdens dziļums 0,3 Grunts: sastāv no baltiem akmeņiem, rupjas
– 0.4 m.
grants, vietām ir ūdensaugu velenveida saknes.
Grunts: stipri aizaugusi sēre, daudz
Apaugumu, dūņu nav, jo ūdens tagad plūst pāri.
virsūdens augu (grīslis, piparmētra u.c.).
Grunts sastāv no akmentiņiem,
atsevišķiem akmeņiem, kas pārklāti ar
dūņu. Vietām blīva sakņu velēna.
Straume: Ūdens straume neliela;
Straume: Ir vērojama neliela straumīte.
Dziļums: 0,1 - 0,8 m (atsevišķas bedres
Dziļums: 0,2m.
starp aizaugumiem).
Grunts: Vēl redz uzrakto augu sakņu paliekas,
Grunts: Stipri aizaudzis ar augstākajiem
bet nav zaļās augu daļas. Grunti veido akmeņi,
augiem (kalmes, uz ciņiem grīšļi ). Mīkstie akmentiņi, grants un vietām nedaudz dūņa.
ūdensaugi guļas pāri akmeņiem veidojot
blīvu segu. Grunts sastāv no dažāda
lieluma akmeņiem, kas pārklāti ar dūņu.
Straume: Ūdens tecējums neliels, bet
Straume: Ir jūtama straume,
jūtams.
Dziļums: 0,3 - 0,4m
Dziļums: 0,7 – 0,9 m;
Grunts: veido dažāda lieluma akmeņi. Tie vēl
Grunts: sastāv no dažāda lieluma
nav apauguši. Vietām konstatēta grants, rupja
akmeņiem, kas apauguši ar
smilts un augu saknes.
pavedienaļģēm. Ir atsevišķi ūdens sūnas
puduri. Starp akmeņiem aug ezermeldrs.

6.3.4

ZOOBENTOSA BLĪVUMA UN BIOMASASS IZMAIŅAS PĒTĀMAJĀ PERIODĀ

6.3.4.1 Biomasa
Kopējie zoobentosa biomasas rādītāji Ventā visumā ir ļoti augsti. Pirms rekultivācijas
darbu uzsākšanas ievāktajos paraugos biomasas rādītāji aizaugušajā un no ūdensaugiem
brīvajā zonā salīdzinoši ir vienādi – tie mainās robežās no 40,0 līdz 58,1 g/m2. Šādus
biomasas rādītājus upes posmā lejpus rumbas nodrošina labie aerācijas apstākļi, kas
rada organismu attīstībai labvēlīgu skābekļa režīmu. Izņēmums ir stacijā Nr. 2 ievāktais
paraugs, kurā konstatēto ūdens organismu kopējā biomasa ir tikai 23,2 g/m2. Šajā upes
posmā ir uzkrājies biezs dūņu slānis un ir organismu attīstībai ir nelabvēlīgs skābekļa
režīms.
Brīvūdens zonā ievāktajos paraugos galveno biomasas daļu veido gliemji (Mollusca) un
makstenes (Trichoptera). Savukārt, aizaugušajā upes daļā pēc biomasas rādītājiem
lielākā grupa ir gliemji un tika stacijā Nr.6 pēc biomasa otra lielākā grupa ir spāres
(Odonata). Šādus biomasas rādītājus nosaka liela izmēra gliemju sugas, kuras pamatā ir
sastopamas lēnos un aizaugušos ūdeņos un no bioindikācijas viedokļa liecina par vides
kvalitātes neatbilstību ritrāla tipa upei.
Mēnesi pēc rekultivācijas darbu pabeigšanas visā apsekotajā upes posmā ir konstatējams
ievērojams kopējās biomasas pieaugums. Pie tam tas tika konstatēts kā agrāk
aizaugušajā šobrīd atbrīvotajā upes daļā, tā brīvūdens zonā. No ūdensaugiem atbrīvotajā
upes daļā pēc grunts sastāva un skābekļa režīma uzlabošanās pieaudzis ir skābekli
mīlošo maksteņu (Trichoptera) un spāru (Odonata) kāpuru skaits. Izņēmums ir stacija
Nr.6, kurā kopējās biomasas ir samazinājušās uz gliemju (Mollusca) un spāru (Odonata)
kāpuru rēķina. Šī stacija atrodas upes centrālajā daļā, kur ir pakļauta lielākai straumes
iedarbībai. Šo zonu agrāk apdzīvojošie organismi pēc rekultivācijas darbiem ir apdzīvojuši
atbrīvotās piekrastei tuvāk esošās teritorijas.
Veiktais Ventas upes apsekojuma parādīja, ka jau mēnesi pēc rekultivācijas darbu
pabeigšanas ir konstatējamas zoobentosa biocenotiskās struktūras izmaiņas, kas nosaka
arī kopējās biomasas izmaiņas. Mehāniski izmainīto biotopu apdzīvošana ir notikusi uz
darbības neietekmēto posmu rēķina, jo rekultivācijas darbu realizēšanas teritorijā ir
uzlabojusies sedimenta kvalitāte (ir samazinājies sīko smilšu un dūņu skaits gruntī) un ir
uzlabojies skābekļa režīms. Tāpēc atjaunotos biotopus apdzīvo skābekli mīloši organismi.
Akmeņos uz kuriem ir saglabājušās ūdenssūnas tika konstatēta liela organismu dažādība.
Tiek sagaidīts, ka nākošajā veģetācijas sezonā, kad labvēlīga skābekļa režīma apstākļos
akmeņu apaugums ar skābekli mīlošajām ūdenssūnām palielināsies kopējais organismu
skaits un to biomasa vēl vairāk palielināsies.

Tabula 7: Bentosa biomasas izmaiņas rekultivētajā Ventas upes posmā
PARAUGU
PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN
VIENU MĒNESI PĒC REKULTIVĀCIJAS UN
IEVĀKŠANAS STRAUJTEČU ATJAUNOŠANAS
STRAUJTEČU UZLABOŠANAS DARBIEM
STACIJA
DARBU UZSĀKŠANAS (23.08.2011)
(25.09.2011)
AKMEŅAINIE BIOTOPI NO ŪDENSAUGIEM BRĪVAJĀ ZONĀ
Nr. 1.
Kopējā biomasa: 48,7 g/m2.
Kopējā biomasa: ir 54,5 g/m2.
Dominējošās grupas: moluski
Dominējošās grupas: Mollusca (19,7 g/m2)
(18,1g/m2), makstenes (11,2) un
un Trichoptera (17,3 g/m2).
spāres (12,1 g/m2).
Pārējās grupas: no 0,3 - Oligochaeta līdz 5,7
g/m2 – Malacostraca.
Pārējās grupas: svārstās no 0,6 – 2,9
g/m2.
Nr. 3.
Kopējā biomasa: 40,0 g/m2,
Kopējā biomasa: 72,1 g/m2.
Dominējošās grupas: Mollusca (20,1 Dominējošās grupas: Mollusca (21,7 g/m2)
g/m2) un Trichoptera (11,1 g/m2).
un Trichoptera (45,4 g/m2).
Pārējās grupas: no 0,7 līdz 4,2 g/m2
Pārējās grupas: no 1,6 -6,4 g/m2 septembrī.
augustā
Nr. 5.
Kopējā biomasa: 48,4 g/m2.
Kopējā biomasa: 150,3 g/m2.
Dominējošās grupas: moluski 24,0
Dominējošās grupas: moluski 91,8 g/m2 un
g/m2 un makstenes 38,1 g/m2.
makstenes 38,1 g/m2.
Pārējās grupas: biomasa neliela
Pārējās grupas: biomasa neliela
SĀKOTNĒJI AIZAUGUSĪ, VĒLĀK NO ŪDENSAIGIEM ATBRĪVOTĀ ZONA
Nr. 2.
Kopējā biomasa: 23,2 g/m2.
Kopējā biomasa: 72,1 g/m2.
Dominējošās grupas: Mollusca 9,8
Dominējošās grupas: moluski ( 41,2 g/m2),
g/m2.
makstenes(9,0g/m2), spāres (5,5 g/m2) un
Pārējās grupas: no 0,4 – 2,8 g/m2.
viendienītes (5,0 g/m2).
Pārējās grupas: no 1,0 līdz 3,2 g/m2.
Nr. 4.
Kopējā biomasa: 44,5 g/m2.
Kopējā biomasa: 126,4 g/m2.
Dominējošās grupas: Mollusca 32,9
Dominējošās grupas: Mollusca (62,7 g/m2)
g/m2.
un Odonata (27,0g/m2).
Pārējās grupas: no 0,7 līdz 3,9 g/m2. Pārējās grupas: biomasas salīdzinoši augstas
1,4 – 16,1 g/m2.
Nr. 6.
Kopējā biomasa: 58,1 g/m2.
Kopējā biomasa: 10,0 g/m2.
Dominējošās grupas: moluski 21,2
Dominējošās grupas: Mollusca 4,4 g/m2.
g/m2 un spāres 17,1 g/m2.
Pārējās grupas: no 0,5 – 1 9 g/m2.
Pārējās grupas: no 0,4 līdz 4,6 g/m2.

6.3.5

Zoobentosa sastāvs

Zoobentosa sastāvs apsekotajā Ventas posmā kopumā ir ļoti daudzveidīgs. Tajā pārstāvētas
ir visas zoobentosam raksturīgo organismu grupas. Pirms rekultivācijas darbiem zoobentosa
sastāvs atklātajā straujūdens zonā un aizaugušajās upes daļās ir atšķirīgs. Brīvūdens zonā
dominē makstenes: Hydropsyche angustipennis, H. ornatula, Heptagenia sulphurea , Baetis
niger un gliemji: Theodoxus fluviatilis, Sphaerium corneum. Savukārt, aizaugušos posmus
apdzīvoja potomona tipa upēm raksturīgas sugas – gliemji: Radix ovata , Bithunia
tentaculata, Planorbis planorbis, Limnaea stagnalis, viendienītes: Caenis sp, Leptocerus
cinereus un makstenes: Molanna angustata.

Pēc rekultivācijas darbiem zoobentosa sastāvs ir kļuvis viendabīgs visā upes griezumā.
Lēniem upju posmiem raksturīgo faunu ir nomainījušas straujus upju posmus apdzīvojošas
sugas.
Tabula 8: Kopsavilkums par bentosa skaita un sastāva izmaiņām rekultivētajā
Ventas upes posmā
PARAUGU

PIRMS REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU

IEVĀKŠANAS
STACIJA

ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS

VIENU MĒNESI PĒC REKULTIVĀCIJAS UN STRAUJTEČU
UZLABOŠANAS DARBIEM (25.09.2011)

(23.08.2011)

AKMEŅAINIE BIOTOPI NO ŪDENSAUGIEM BRĪVAJĀ ZONĀ
Nr. 1.

Nr. 3.

Nr. 5.

Kopējais skaits: 4400 eks/m2
Dominējošā grupa: Ephemeroptera 1200
eks/m2 (Heptagenia sulphurea, Baetis
rhodono,B.scambus un B.niger),
Trichoptera ( Hydropsyche angustipennis ,
H.ornatula)un Mollusca 1000 eks/m2
(Theodoxus fluviatilis),
Pārējās grupas: svārstās no 100 – 700
eks/m2.
Kopējais skaits: 6600 eks/m2.
Dominējošā grupa: Ephemeroptera 2400
eks/m2 (Heptagenia sulphurea, Baetis
rhodani, B.scambus uc.), Mollusca
(Theodoxus fluviatilis, Sphaerium corneum
un Bithynia tentaculata, Unio tumidus skaitā un biomasā nav iekļauta).
Kopējais skaits: 8200eks/m2
Dominējošā grupa: Mollusca 2800eks/m2
(Theodoxys fluviatilis)

Kopējais skaits: 6000 eks/m2
Dominējošā grupa: Trichoptera 1400 eks/m2
(Hydropsyche angustipennis un H.ornatula.) un
Chironomidae 1200eks/m2.
Pārējās grupas: no 200 – 900 eks/m2.

Kopējais skaits: 10100eks/m2.
Dominējošā grupa: Trichoptera 3600eks/m2
(Hydropsuche angustipennis, uz grants Molanna
angustata, retāk Rhyacophila nubila, Cyrnus
flavidus, Leptocerus sp.) un Chironomidae
3400eks/m2.
Pārējās grupas: no 100 – 2000eks/m2.
Kopējais skaits: 9200eks/m2
Dominējošā grupa: Trichoptera 2700eks/m2
(Hydropsuche angustipennis), Chironomidae
1000eks/m2 un Mollusca 1000eks/m2.

SĀKOTNĒJI AIZAUGUSĪ, VĒLĀK NO ŪDENSAIGIEM ATBRĪVOTĀ ZONA
Kopējais skaits: 3600 eks/m2.
Dominējošā grupa: Ephemeroptera 1200 eks/m2
(Baetis scambus, B.niger un Caenis moesta), Mollusca
500 eks/m2 (Bithynia tentaculata, Radix ovata).
Kopējais skaits: 5700eks/m2.
Dominējošā grupa: Chironomidae 1100eks/m2 un
Mollusca 1000eks/m2 (Bithynia tentaculata)
Kopējais skaits: 4900 eks/m2.
Dominējošā grupa: Mollusca 1700eks /m2 (Radyx ovata,
Theodoxys fluviatilis un Bithunia tentaculata, Sphaerium
corneum, Unio crassus un Unio tumidum)

Kopējais skaits: 6000 eks/m2.
Dominējošā grupa: jauktā grupa Varia 1000eks/m2
(ūdensblaktis Aphelochirus aestivalis, Acari sp. un
Simuliidae)
Pārējās grupas: no 300 – 900 eks/m2.
Kopējais skaits: 7800eks/m2.
Dominējošā grupa: Mollusca 2200eks/m2
(Theodoxus fluviatilis)
Kopējais skaits: 1800 eks/m2.
Dominējošā grupa: Oligochaeta – 600eks/m2.
Pārējās grupas: no 100 – 400 eks /m2.

Zoobentosa sastāvs apsekotajā Ventas posmā kopumā ir ļoti daudzveidīgs. Tajā pārstāvētas
ir visas zoobentosam raksturīgo organismu grupas. Pirms rekultivācijas darbiem zoobentosa
sastāvs atklātajā straujūdens zonā un aizaugušajās upes daļās ir atšķirīgs. Brīvūdens zonu
apdzīvo straujiem un skābekli bagātiem ūdeņiem raksturīgas maksteņu, gliemju un kukaiņu
kāpuru sugas. Savukārt, aizaugušos posmus apdzīvoja lēnām upēm un ezeriem raksturīga
grunts organismu fauna.

Pēc rekultivācijas darbiem zoobentosa sastāvs ir kļuvis viendabīgs visā upes griezumā.
Lēnajām upēm raksturīgo faunu ir nomainījušas straujiem un skābekli bagātiem ūdeņiem
raksturīgās sugas. Akmeņu biotopos parādās skābekli mīlošā makstenes, bet izzudušas ir
pret skābekli tik neprasīgās gliemju sugas.
Akmeņainajās vietās sastopamie grunti apdzīvojošie organismi ir laba zivju barības bāze. Tā
kā pēc rekultivācijas darbiem grunti apdzīvojošo organismu sastāvs ir viendabīgs visā upes
griezumā, zivīm ir palielinājušies ne tikai kopīgie barības resursi, bet arī to pieejamība. Divas
no Ventā atrastajām gliemju sugām - Ancylus fluviatilis un Unio crassus, ir iekļautas ES
biotopu direktīvās. To aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju nodalīšana un
nepieciešams stingrs aizsardzības režīms.

6.4 SECINĀJUMI
1. Zoobentosa biomasa un skaits apsekotajā Ventas posmā kopumā ir liels. Mēnesi
pēc rekultivācijas darbu pabeigšanas zoobentosa organismu skaits un biomasa
kopumā ir pieaugusi. Pirms rekultivācijas: biomasa - no 23,2 līdz 58,1 g/m2,
skaits - no 3600-8200 eks/m2. Pēc rekultivācijas: biomasa – no 10,0 – 150,3
g/m2, skaits - no 1800 – 10100 eks/m2.
2. Zoobentosa sastāvs apsekotajā posmā kopumā ir ļoti daudzveidīgs. Tajā
pārstāvētas ir visas zoobentosam raksturīgo organismu grupas.
3. Pirms rekultivācijas darbiem zoobentosa sastāvs atklātajā straujūdens zonā un
aizaugušajās teritorijās ir atšķirīgs. Brīvūdens zonā dominē makstenes Hydropsuche angustipannis, H. ornatula, Heptagenia sulphurea , Baetis niger un
gliemji - Theodoxus fluviatilis, Sphaerium corneum. Aizaugušos posmus apdzīvoja
potomona tipa upēm raksturīgas sugas – gliemji - Radix ovata , Bithunia
tentaculata, Planorbis planorbis, Limnaea stagnalis, viendienītes - Caenis sp,
Leptocerus cinereus un makstenes - Molanna angustata.
4. Pēc rekultivācijas darbiem zoobentosa sastāvs ir viendabīgs visā upes griezumā.
Potomona upēm raksturīgo faunu ir nomainījušas straujiem un skābekli
bagātiem ūdeņiem raksturīgās sugas. Akmeņu biotopos parādās skābekli mīlošā
gliemju suga - Theodoxus fluviatilis , bet izzudušas ir pret skābekli tik neprasīģās Planorbis planorbis un Limnaea stagnalis, visur lielā skaitā saglabājušies ir gliemji
- Bithunia tentaculata. Parādījušās ir makstenes - Hydropsyche angustipennis un
H.ornatula.
5. Divas no Ventā atrastās gliemju sugēm - Anculus fluviatilis un Unio crassus, ir
iekļautas ES biotopu direktīvās. To aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo
teritoriju nodalīšana un nepieciešams stingrs aizsardzības režīms.
6. Zoobentoss no zivju barības bāzes viedokļa ir vērtējams kā augsts. Pēc
rekultivācijas darbiem, tā kvalitāte ir palielinājusies, jo skābekli mīlošie organismi
ir augstvērtīgāka barības bāze nekā agrāk dominējošie gliemji.
7. Tā kā pēc rekultivācijas darbiem zoobentosa sastāvs ir viendabīgs visā upes
griezumā, zivīm ir palielinājušies ne tikai kopīgie barības resursi, bet arī to
pieejamība.

7 Pielikumi
7.1 Salacā konstatēto zoobentosa organismu sugu saraksts
Apsekojot Salacu 2013 un 2014. gados tika konstatētas 56 sugas un taksoni. Veicot darbus ,
kas saistīti ar upes gultnes un aizauguma izmaiņām , arī šeit var novērot atsevišķu sugu
skaita un biomasas uzplaukumu , kā arī dominējošo sugu nomaiņu .
Turbellaria
Planaria torva Schultze
Oligochaeta
Hirudinea
Erpobdella octoculata (Linnaeus)
Glasiphonia complanata (Linnaeus )

Helobdella stagnalis ( Linnaeus )
Piscicola geometa ( Linnaeus )

Malacostraca
Asellus aquaticus Linnaeus
Hydracorina

Gammarus pulex Linnaeus

Acari sp.

Odonata
Lestes sp.
Ephemeroptera
Baetis niger Linnaeus

Caenis horaria Linnaeus

Baetis rhodoni Picted

Caenis macrura Stephens

Baetis vernus

Caenis robusta Eaton

Baetis scambus

Curtis
Eaton

Baetis sp juv.

Caenis sp. Juv.
Ephemera vulgate Linnaeus

Heptagenia sulphurea Muller
Plecoptera
Nemoura flexuos Aubert
Heteroptera

Amphinemura borealis Morton

Aphelochirus aestivalis Fabricius

Trichoptera
Hydropsyche angustipennis Curtis

Leptocerus cinereus Curt

Hydropsyche ornatula Mach Lachland

Lepidostoma hirtum Fabr

Hydroptila lotensis Mos

Cyrnus flavidus Mach Lachland

Oxyethira costalis Curt

Ithytrichia lamellaris Eat

Agraylea multipunktata Curt
Diptera
Culicoides sp.

Simuliidae

Tabanus sp.

Sialis sp.

Pericoma sp.
Chironomidae
Mollusca
Bithynia tentaculata ( Linnaeus )

Teodoxus fluviatilis ( Linnaeus )

Bithynia leachii Sheppard

Gyraulus albus Muller

Anisus vortex ( Linnaeus )

Limnaea stagnalis( Linnaeus )

Viviparus contectus

Millet

Radix ovate ( Draparnaud )

Valvata piscinalis ( Muller )

Radix peregra Muller

Valvata pulchella

Coretus corneus ( Linnaeus )

Acroloxus lacustris
Sphaerium solidum

Studer
Linnaeus
Normand

Pisidium amnicum ( Muller )
Anadonta piscinalis Nilsson

Sphaerium corneum Linnaeus

7.2 Mūsā konstatēto makrozoobentosa organismu sugu saraksts
Apsekojot Mūsu 2013. Un 2014. gados tika konstatēti 53 sugas un taksoni . Kā var redzēt
šeit mijas gan straumi mīlošas sugas, gan sugas ,kas mīl lēni tekošu ūdeni . Veicot darbus
upes gultnē tika konstatēts , ka sugas nomaina viena otru un pa laikam skaitliski ieņem
dominējošo vietu kādā konkrētā bridī.
Turbellaria
Planaria torva Schultzc
Oligochaete

Hirudinea
Erpobdella octoculata (Linnaeus)

Helobdella stagnalis ( Linnaeus)

Glasiphonia complanata ( Linnaeus)
Malacostraca
Asellus aquaticus Linnaeus

Gammarus pulek Linnaeus

Gammarus sp.juv.
Hydracorina

Acari sp.

Odonata
Lestidae
Ephemeroptera
Baetis niger Linnaeus

Caenis moesta Bengtsson

Baetis rhodoni Picted

Caenis robusta Eaton

Baetis sp.juv.

Caenis horaria Linnaeus

Heptagenia sulphurea Muller

Caenis sp.juv.

Plecoptera
Leuctra fusca Linnaeus
Heteroptera

Nemoura flexuosa Aubert
Achelochirus aestivalis Fabricius

Trichoptera
Cyrnus flavidus Mac Lachland

Hydropsyche angustipennis Curt

Leptocerus cinereus Curt

Hydropyche ornatula Mach Lachland

Molanna angustata Curt

Limnephilus rhombicus Linnaeus

Oxyethira costalis Curt

Ithytrichia lamellaris Eat.

Agraylea multipunctata Curt
Lepidostoma hirtum Fabricius
Diptera
Culicoides sp
Tabanus sp.
Chironomidae

Simulium sp
Antherix sp

Mollusca
Ancylus fluviatilis Muller

Limnaea stagnalis Linnaeus

Planorbis planorbis ( Linnaeus)

Valvata piscinalis ( Muller)

Anisus vortex ( Linnaeus)

Bithynia tentaculata Linnaeus

Anisus sp.

Radix ovata ( Draparnaud)

Teodoxus fluviatilis ( Linnaeus)

Viviparus viviparus Linnaeus

Guraulus albus Muller
Anadonta piscinalis

Nilsson

Unio tumidus Phitipson

Sphaerium corneum ( Linnaeus)
Sphaerium sp. juv.

Pisidium amnicum ( Muller)

7.3 Ventā konstatēto makrozoobentosa organismu sugu saraksts
TURBELLARIA
Planaria torva Schultze
OLIGOCHAETA
MALACOSTRACA
Asellus aquaticus Linnaeus
Gammarus pulex Linnaeus
Gammarus sp
HYDROCARINA
Acari sp
ODONATA
Calopteryx splendens (Harris)
Libellulidae
Calopteryx virgo (Linnaeus)
Lestidae
Agrion virgo (Linnaeus)
EPHEMEROPTERA
Baetis niger Linnaeus
Caenis moesta
Baetis rhodoni Pictec
Caenis robusta Eaton
Baetis scambus
Caenis sp .juv.
Baetis sp .juv.
Cloeon dipterum Linnaeus
Ephemera lineata Eaton

TRICHOPTERA
Cyrnus flavidus Mac Lachlan
Hydropsuche angustipennis Curtis
Brachycentrus subnubilus Curtis
Hydropsuche ornatula Mac Lachlan
Leptocerus sp.
Hydroptila sp.
Molanna angustata Curtis
Anabolia soror Mac Lachland
Limnephilus rhombicus
Mystocides azurea Linnaeus
DIPTERA
Culicoides sp
Simuliidae
Tabanus sp
Antherix sp
CHIRONOMIDAE
MOLLUSCA
Anculus fluviatilis Muller
Anisus vortex (Linnaeus)
Anadonta piscinalis
Anisus sp.
Anadonta sp.juv
Bithunia tentaculata (Linnaeus)
Limnaea stagnalis (Linnaeus)
Pisidium amnicum (Muller)
Planorbis planorbis (Linnaeus)

Ephemerella ignita Poda
Ephemera vulgata Linnaeus
Heptagenia sulphurea Muller
Potamanthus luteus Linnaeus
Brachycercus harrisella Curtis.
PLECOPTERA
Isoperla grammatica Poda
Nemoura flexuos Aubert
Taeniopteryx nebulosa Linnaeus
Nemoura sp.juv.
Leuctra fusca Linnaeus
Leuctra sp.
HETEROPTERA
Aphelochirus aestivalis Fabricius

Radix ovata (Draparnaud)
Sphaerium corneum (Linnaeus)
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus)
Unio Tumidus Philipson
Unio crassus Retzius
Valvata piscinalis (Muller)
Viviparus viviparus (Linnaeus)
Coretus corneus (Linnaeus)
HIRUDINEA
Erpobdella octoculata (Linnaeus)
Helobdella stagnalis (Linnaeus)
Glossiphonia complanata (Linnaeus)
Helobdella sp.
Piscicola geometra (Linnaeus)

