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Latvijas ezeros sastopamas 160 ūdensaugu (makrofītu) sugas, no kurām 107 ir
vaskulārie augi, 33 – sūnaugi un 20 sugas – mieturaļģes (Suško, nepubl. mat.,
Suško, Āboliņa, 2010, Zviedre, 2008).
Gandrīz trešā daļa Latvijas ezeros sastopamo vaskulāro augu – 32 sugas (29,9%)
Latvijā ir retas un apdraudētas, un tādēļ lielākā to daļa ir aizsargājamas, bet dažas
iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā (Andrušaitis, 2003, MK noteikumi nr. 396, 2000
– 2004).
Līdzīgā veidā arī vairāk kā trešā daļa Latvijos ezeros sastopamo ūdenssūnu sugu –
13 sugas (39,4%) Latvijā ir retas un apdraudētas, un tādēļ lielākā to daļa ir
aizsargājamas, bet pārējās iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā (Āboliņa, 1994, MK
noteikumi nr. 396, 2000 – 2004).
Tāpat arī gandrīz puse no aptuveni 20 Latvijas ezeros sastopamajām mieturaļģu
sugām ir retas un (vai) apdraudētas, dažas no tām ir iekļautas arī aizsargājamo
sugu sarakstā (MK noteikumi nr. 396, 2000 – 2004).
Tātad aptuveni 55 sugas jeb trešā daļa (34%) no Latvijas ezeros sastopamajām
makrofītu sugām ir retas, apdraudētas un (vai) iekļautas aizsargājamo vai Latvijas
Sarkanās grāmatas sugu sarakstā.
Trīs no šīm sugām – Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus, lokanā najāda Najas
flexilis, smalkā najāda N. tenuissima ir iekļautas arī Eiropas Padomes Sugu un
biotopu direktīvas 2. un 4. pielikumā (Directive of the EC 92/43/EEC, 1992).
Kopumā tas ir ļoti ievērojams skaits un norāda uz mūsdienās esošo Latvijas ezeru
bioloģiskās daudzveidības vērtību nopietnu apdraudējumu, kas pamatā rodas
pārmērīgās antropogēnās ietekmes un tās izraisītās antropogēnās eitrofikācijas dēļ.

•

Lielākajai daļai ezeros sastopamo apdraudēto vaskulāro ūdensaugu sugu (25
sugas) ir nepieciešami tīri, nepiesārņoti ezeri ar labu ūdens kvalitāti. Turklāt
lielākā šo sugu daļa (19 sugas) ir relikti, kas pie mums ir saglabājušies ļoti
ilgstošā laika posmā un nepārtrauktībā no iepriekšējiem klimatiskajiem
periodiem. Tas pats attiecas arī uz ūdenssūnām un mieturaļģēm.

•

Vienu no lielākajām Latvijas ezeros sastopamo aizsargājamo vaskulāro augu
grupām veido t.s. lobēliju – ezereņu komplekss, kura sastāvā ietilpst aptuveni
10 sugas – daudzstublāju pameldrs Eleocharis multicaulis, dzeloņsporu
ezerene Isoetes echinospora, gludsporu ezerene I. lacustris, sīpoliņu donis
Juncus bulbosus, vienzieda krastene Littorella uniflora, Dortmaņa lobēlija
Lobelia dortmanna, pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum,
šaurlapu ežgalvīte Sparganium angustifolium, zālainā ežgalvīte S. gramineum
un ūdens subulārija Subularia aquatica.

•

Otru lielu grupu (5 sugas) veido najādas, kas ir boreālā (lokanā najāda Najas
flexilis, lielā najāda N. major, jūras najāda N. marina, smalkā najāda N.
tenuissima) vai atlantiskā (mazā najāda N. minor) perioda relikti.

Lai nodrošinātu šo un visu pārējo reto un apdraudēto ūdensaugu sugu aizsardzību un populāciju
saglabāšanos, Latvijā tiek aizsargāti 4 Eiropas Padomes Sugu un biotopu direktīvas 1. pielikumā
iekļautie ezeru biotopu veidi:
1) „3130/4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām”;
2) „3140/4.18. Ezeri ar mieturaļģu augāju”;
3) „3150/4.20. Ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju”;
4) „3160/4.3. Distrofi ezeri”,
kā arī vēl 11 citi ezeru biotopu veidi, kas daļēji pārklājas ar iekriekš uzskaitītajiem četriem biotopiem:
1) „4.4. Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes Cladium mariscus audzēm”;
2) „4.7. Ezeri ar šaurlapu ežgalvītes Sparganium angustifolium un zālainās ežgalvītes Sparganium
gramineum audzēm”;
3) „4.9. Mezotrofi ezeri”;
4) „4.10. Ezeri ar najādu Najas audzēm”;
5) „4.11. Neaizauguši plaši ezeru liedagi”;
6) „4.12. Ezeri ar pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzēm”;
7) „4.13. Ezeri ar peldošā ezerrieksta Trapa natans audzēm”;
8) „4.14. Piejūras ezeri un to piekrastes ar daudzstublāju pameldra Eleocharis multicaulis,
brūnganā baltmeldra Rhynchospora fusca un parastās purvmirtes Myrica gale augu sabiedrībām;
9) „4.15. Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri”;
10) „4.16. Ezeri ar sīkās lēpes Nuphar pumila audzēm”;
11) „4.19. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti” (MK noteikumi nr. 421, 2000 – 2013).
Visu šo ezeru biotopu, kā arī divu ezeros sastopamo vaskulāro ūdensaugu sugu (zālainā cirvene
Alisma gramineum, sīpoliņu donis Juncus bulbosus) un 3 ūdenssūnu (Lapzemes āķīte
Hamatocaulis lapponicus, apaļlapu dumbrene Pseudocalliergon trifarium, peldošā ričijvācelīte
Ricciocarpos natans) aizsargāšanai Latvijas dabas aizsardzības likumdošana ļauj veidot
mikroliegumus (MK noteikumi nr. 421, 2000 – 2013, MK noteikumi nr. 940, 2012).

Visapdraudētākais no Eiropas Savienības aizsargājamajiem saldūdens biotopiem
Latvijā mūsdienās ir biotops „3130/4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu
sabiedrībām”. To nosaka vairāki apstākļi:
•

biotopa niecīgā platība Latvijā, kas pēc šā brīža aprēķiniem aizņem 5570 ha jeb
0,08% no valsts teritorijas;

•

biotopa straujais izzušanas, kvalitātes pasliktināšanās un tipisko (lietussargsugu)
audžu aizņemto platību samazināšanās temps (pēdējo 100 gadu laikā Latvijā ir
izzuduši 63% no šī biotopa atradnēm);

•

biotopam raksturīgais īpaši lielais specifisko aizsargājamo un mūsdienās ļoti
apdraudēto augu sugu skaits, kas sastāda 9 augu sugas no 18 šim biotopam
norādītājām lietussargsugām – Dalekarlijas avotsūna Fontinalis dalecarlica,
gludsporu ezerene Isoetes lacustris, dzeloņsporu ezerene I. echinospora,
vienzieda krastene Littorella uniflora, Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna,
pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum, šaurlapu ežgalvīte Sparganium
angustifolium, zālainā ežgalvīte S. gramineum, ūdeņu subulārija Subularia
aquatica (Auniņš, 2013, Conservation status of species and habitats, 2013).

Trīs Sauleskalna apkārtnes lielie ezeri – Sivers, Dridzis un Ārdavs ir visā Baltijā ļoti unikāli ezeri,
kuru ievērojamais dziļums un labā ūdens kvalitāte ir ļāvusi tajos gadu tūkstošu garumā
saglabāties ļoti daudzām reliktām un apdraudētām, Latvijas ezeros sastopamajām lobēlijuezereņu kompleksa, kā arī najādu sugām, kuru retākie pārstāvji – lokanā najāda Najas flexilis
raksturīga galvenokārt lobēliju-ezereņu ezeriem, bet smalkā najāda N. tenuissima – tikai
dziļajiem lobēliju-ezereņu ezeriem.
Šajos trīs ezeros sastopamas arī septiņu no deviņām biotopa „3130/4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz
mezotrofām augu sabiedrībām” specifisko augu lietussargsugu vitālas populācijas.
Līdzīgā veidā šajos ezeros konstatētas arī dažas retas, reliktas, apdraudētas un aizsargājamas
dziļūdens bezmugurkaulnieku sugas – ezera eiritemora Eurytemora lacustris (Dridzis) un
Pallasa sānpelde Pallaseopsis quadrispinosa (Dridzis un Sivers), kā arī viena zivju suga –
repsis Coregonus albula (latgaliski – seļava), kas raksturīgas tīriem un nepiesārņotiem
dziļajiem ezeriem (Aleksejevs & Birzaks, 2012, Andrušaitis 1998, Kumsāre & Laganovska, 1959,
Laganovska, 1957, Spuris, 1953, Vadzis, 1969).
Šai grupai lielā mērā var pieskaitīt arī salakas saldūdens formu – ezera salaku (sņitku, sņatu,
sniedzi) Osmerus eperlanus spirinchus, kas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados bija
sastopama aptuveni 30 Latvijas (galvenokārt Latgales) dziļajos ezeros, piecdesmitajos gados
konstatēta septiņos ezeros, bet 1989. gadā – četros ezeros, tai skaitā joprojām arī Dridzī un
Siverā (Spuris, 1954, Plikšs & Aleksejevs, 1998).
Visu šo iemeslu dēļ visi trīs augstāk minētie ezeri ir noteikti kā prioritāras lašveidīgo ūdenstilpes
(MK noteikumi nr. 118, 2002 – 2010).
Fizioģeogrāfiski Sivers un Ārdavs atrodas Latgales augstienes Dagdas paugurainē – ļoti ainaviskā
apvidū Sauleskalna ziemeļu pusē starp Leju, Drīdzi, Otu un Siveri, un tiem cauri no Ojatu ezera
uz Leju iztek Dubna. Dagdas pauguraine ir ezeriem visbagātākais dabas apvidus Latvijā un
tāpēc tieši šo Latgales augstienes daļu dēvē par Zilo ezeru zemi (Markots, 1994).

Sauleskalna apkārtnes ezeri, Sivera un Ārdava izpētes teritorijas un
esošās aizsargājamās dabas teritorijas.

Ārdava austrumu daļa un citi ezeri skatā no Sauleskalna uz ziemeļaustrumiem, aptuveni 1934. gada
vasara (Slaucītājs, 1936). Priekšplānā – Dubiņs, vidū – Ārdavs un dibenplāna vidū un labajā pusē –
Sivers. Ārdava labajā pusē redzams Soleimu līcis ar mazāko Ignata salu priekšplānā un Liepu
(Drikāna) salu pa labi aiz tās. Vidū aiz Liepu salas redzamas Lielās šauras, bet kreisajā pusē aiz tām
Lielais Ārdavs.

Ārdava ziemeļu daļa un citi ezeri skatā no Sauleskalna uz ziemeļaustrumziemeļiem, aptuveni 1930.
gada vasara. Priekšplāna labajā pusē – Dubiņs, dibenplāna vidū – Ārdavs un dibenplāna labajā stūrī –
Sivers. Ārdava kreisās puses priekšplānā redzama Katinu līča (Ārdava kājas) austrumu daļa, aiz tās –
Dzalbu līcis, bet labajā pusē – Lielais Ārdavs, aiz kura tālāk plešas Sivers.

Sauleskalna apkārtnes ezeri no putna lidojuma 2010. gada rudenī – priekšplāna vidū redzama Dridža
kāja, kreisajā malā aiz tās – Varkļons (Sauleskalna ez.) un Dubiņs, vidusplāna kreisajā pusē – Ārdavs,
labajā pusē – Ots un aiz tā esošais Kauseņš (Kukšins), dibenplāna kreisajā malā – Aulejs, bet vidū –
Sivers. (G. Eniņa foto).

Sauleskalna apkārtnes ezeri no putna lidojuma 2010. gada rudenī – priekšplāna kreisajā pusē
Dubiņs, vidusplāna kreisajā pusē Lielais Ārdavs, vidū Ārdava Lielās šauras, labajā pusē Mazā Ārdava
Soleimu līcis ar mazāko Ignata salu un lielāko Liepu (Drikāna) salu, dibenplānā Sivers ar Lielo
Mārsalu un Mazo Mārsalu (priekšplānā) un Lielo salu (dibenplānā) (G. Eniņa foto).

Sauleskalna apkārtnes ezeri un Sivers pirms ūdens līmeņa pazemināšanas cariskās Krievijas
1860 – 1890. gada trīsverstu kartē (mērogs 1:126000).

Sauleskalna apkārtnes ezeri un Sivers pirms ūdens līmeņa pazemināšanas Latvijas 1928. gada
topogrāfiskajā kartē (mērogs 1:75000).

Sauleskalna apkārtnes ezeri un Sivers pēc ūdens līmeņa pazemināšanas padomju laika 1952. gada
topogrāfiskajā kartē (mērogs 1:25000).

2006. gada augustā Ārdavā pirmo reizi tika atklāta unikāla relikta ūdensaugu suga – smalkā najāda
Najas tenuissima, kam visā pasaulē mūsdienās zināmas vairs tikai aptuveni 25 atradnes (Suško 2008).
Šajā pašā reizē ezerā tika atklātas arī divu citu Latvijā ļoti retu, reliktu un aizsargājamu ūdensaugu
sugu – lokanās najādas Najas flexilis un vienzieda krastenes Littorella uniflora iepriekš nezināmas
atradnes. Lokanās najādas zināmo atradņu skaita ziņā (9 atradnes) Latvija ir viena no bagātākajām
valstīm Eiropas Savienībā (kopā ar Norvēģiju un Šveici mūsdienās zināmas 102 atradnes) un
ierindojas trešajā vietā aiz Lielbritānijas un Īrijas (abās valstīs šobrīd zināmas 39 atradnes katrā).
Abas najādu sugas, kā arī
2013. gadā atrastā Lēzeļa
lipare ir iekļautas Eiropas
Padomes Sugu un
biotopu direktīvas II un IV
pielikumā, kas paredz
aizsargājamu dabas
teritoriju veidošanu to
aizsardzībai. Pēc smalkās
un lokanās najādas
atrašanas Ārdavā jau
2007. gadā tika ierosināts
veidot šeit īpaši
aizsargājamu teritoriju,
bet smalko najādu iekļaut
Latvijas īpaši
aizsargājamo sugu
sarakstā. Diemžēl neviena
no šīm iecerēm joprojām
nav īstenojusies.

Smalkā najāda Najas tenuissima (A. Braun) Magnus ir unikāla relikta ūdensaugu suga,
kas visā pasaulē zināma tikai aptuveni 25 vietās, no kurām puse atradņu atrodas
Somijā. Suga ir iekļauta Eiropas Sugu un biotopu direktīvas II un IV pielikumā, kas
paredz aizsargājamu dabas teritoriju veidošanu tās aizsardzībai.

Arī lokanā najāda Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt ir unikāla, relikta
ūdensaugu suga, kas Eiropas Savienības kontinentālajā daļā kopā ar Norvēģiju un
Šveici ir saglabājusies arī tikai aptuveni 25 vietās, no kurām 9 atrodas Latvijā.

Apmeklējot Ārdava ezeru 2012. gada augustā, tika konstatēta ļoti būtiska ezera ziemeļu un
ziemeļaustrumu daļas ekoloģiskā stāvokļa un līdz ar to najādu biotopu kvalitātes pasliktināšanās un
populācijas lieluma aptuveni desmitkārtīga samazināšanās, ko izraisa biogēnajiem elementiem
bagātu ūdeņu regulāra iepludināšana ezerā no SIA „Vasals” un SIA “Plinta” pārvaldījumā esošajiem
un apsaimniekotajiem zivju dīķiem, kas kopā ar Dubnai paralēlo Plinšu kanālu par ES fondu līdzekļiem
ierīkoti pēdējo 13 gadu laikā.

Ņemot vērā šo satraucošo informāciju, 2013. gada vasarā un rudenī ar Latvijas Vides aizsardzības
fonda finansiālu atbalstu tika īstenots Dabas aizsardzības pārvaldes projekts „Eiropas Savienības
Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas Najas tenuissima atradnes izpēte potenciālas
jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai”, kura ietvaros
tika apsekota 746 ha liela platība ar Ārdavu (233,5 ha) un tā apkārtējo teritoriju (512,5 ha).
Ezera ūdens
akvatorija un tā
litorāls visā krasta
līnijas garumā tika
apsekots 2013.
gada augusta
sākumā (6 dienas),
bet krasti –
oktobra beigās (7
dienas). Paralēli
šiem pētījumiem
sarunās ar
vietējiem
iedzīvotājiem tika
iegūts arī plašs
ezera toponīmu
klāsts. Nelieli
papildus pētījumi
(1 diena) ezera
ziemeļu krastā tika
veikti arī 2014.
gada jūlijā
(R. SniedzeKretalova).

Ārdava ezers (Ārdavs, ezera platība 230,25 ha, ūdensvirsas platība 229,5 ha, 2 salas, krasta līnijas
garums 21,45 km, lielākais dziļums 27,9 m) ir caurtekošs, eitrofs dzidrūdens glaciālas izcelsmes
klajumu ezers ar aptuveni 130 km2 lielu sateces baseinu un ļoti līčainu, neparastas formas ezerdobi
un atrodas Krāslavas novada Kombuļu pagastā ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Ezers sastāv no 6 lielām daļām, ko savieno 8 izteikti šaurumi. Visdziļākā ir ezera ziemeļaustrumu daļa
– Lielais Ārdavs (lielākais dziļums 27,9 m – Bērziņš, 1938), ko dienvidos Lielās šauras savieno ar
Mazā Ārdava Soleimu līci, bet ziemeļrietumos – Raudives šauras ar Mazā Ārdava Dzalbu līci.
Dzalbu līci ziemeļos
Dzalbu šauras
savieno ar stipri
aizaugušo Mazā
Ārdava Pastovu, no
kura iztek Dubna,
bet rietumos –
Doskāna šauras ar
Mazā Ārdava Mateļu
līci. Savukārt Mateļu
līci dienvidos Mazās
šauras savieno ar
Mazā Ārdava Katinu
līci jeb Ārdava kāju.
Ārdavā ir vismaz 16
izteikti, pārsvarā
skraji aizauguši
krasta sēkļi, bet
ezera dziļākās
ziemeļaustrumu
daļas (Lielais
Ārdavs) vidū arī
pieci nozīmīgi
minerālgrunts sēkļi
(dziļums 1 – 7 m).

Ārdavam ir raksturīga mūsu apstākļiem ievērojama ūdens dzidrība (5 – 5,4 m) un ezers ir noteikts arī
kā prioritāra lašveidīgo ūdenstilpe (MK noteikumi nr. 118).

Ārdava ezera litorālā sastopams 4 veidu grunts substrāts – smilšains, oļains, akmeņains un dūņains.
Dūņainie litorāla posmi sastopami galvenokārt līčos, ielīčos un litorāla dziļākajā daļā.
Stipri aizaugošo Mazā Ārdava Pastovā litorālu veido tikai dūņaina grunts.

Minerālgrunts substrāts visbiežāk un visvairāk izplatīts ezera dziļajā daļā Lielajā Ārdavā.
Vislabākās kvalitātes minerālgrunts smilšainie, oļainie un akmeņainie substrāti sastopami
Lielā Ārdava Lielajā un Mazajā Plinšu sēklī.

Ārdava ezera ūdensaugu flora ir sugām bagāta – pētījumu rezultātā ezerā
ir konstatētas kopumā 77 makrofītu sugas (48% no Latvijā zināmajām), to
vidū 9 mieturaļģu (45% no Latvijā zināmajām), 4 ūdenssūnu (12% no
Latvijā zināmajām) un 64 vaskulāro augu sugas (60% no Latvijā
zināmajām).
Salīdzinājumam iepriekšējos pētījumos Riču ezerā noskaidrotas 69
makrofītu sugas (9 mieturaļģu, 8 ūdenssūnu un 52 vaskulāro augu
sugas), bet Sventes ezerā – 68 makrofītu sugas (10 mieturaļģu, 4
ūdenssūnu un 54 vaskulāro augu sugas) (Suško, 2010).
Lielāko veģetācijas daļu veido vaskulārie augi, bet ūdenssūnas
sastopamas galvenokārt litorāla dziļākajā daļā uz ezera atklātās daļas un
krasta sēkļiem.
Mieturaļģes litorālā ir sastopamas diezgan pareti un kopumā salīdzinoši
nelielā daudzumā, to veģetācijas galveno daļu veido strupās nitellītes
Nitellopsis obtusa kopumā prāvās audzes litorāla dziļākajā daļā, uz ezera
atklātās daļas zemūdens sēkļiem un dūņainajos līčos.

Apsekošanas un iepriekšējo pētījumu apkopošanas rezultātā Ardava ezerā un tā
krastos noskaidrots ļoti ievērojams reto un aizsargājamo sugu klāsts – 18 sugas, ko
pārstāv:
- 3 mieturaļģu (pavedienu mieturīte Chara filiformis, asā mieturīte Chara strigosa,
lokanā nitella Nitella flexilis);
- 1 sūnaugu (dižlapu dumbrene Calliergon megalophyllum);
- 13 vaskulāro augu (stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata, trejdaļu
madara Galium trifidum, mieturu hidrilla Hydrilla verticillata, gludsporu ezerene
Isoetes lacustris, Lēzeļa lipare Liparis loeselii, vienzieda krastene Littorella uniflora,
Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna, gada staipeknis Lycopodium annotinum,
pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum, lokanā najāda Najas flexilis,
smalkā najāda Najas tenuissima, smaillapu glīvene Potamogeton acutifolius, ūdeņu
ērkšķuzāle Scolochloa festucacea);
- 1 zivju (repsis Coregonus albula) suga.
Nozīmīgākie 2013. gada pētījumu rezultātā iegūtie jaunatradumi ir gludsporu
ezerene Isoetes lacustris, Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna, pamīšziedu
daudzlape Myriophyllum alterniflorum, Lēzeļa lipare Liparis loeselii, trejdaļu madara
Galium trifidum un dižlapu dumbrene Calliergon megalophyllum.

Smalkā najāda Najas tenuissima Ārdavā ir atrasta tikai 3 vietās un aug aptuveni 2 m dziļumā uz
minerālgrunts. Diemžēl pēdējo 7 gadu laikā notiekošās sistemātiskas ezera piesārņošanas dēļ ar Lielā
Plinšu dīķa, Mazā Plinšu dīķa un Karakalna dīķa biogēniem bagātajiem ūdeņiem sugas populācija,
salīdzinot ar stāvokli 2006. gadā, ir sarukusi desmitkārtīgi. Neko nedarot šīs unikālās sugas
saglabāšanas un ezera aizsardzības labā, tās atlikusī niecīgā populācijas daļa tuvākajos gados var
izzust pilnībā.

Lokanā najāda Najas flexilis Ārdavā zināma jau 8 vietās (Lielais Ārdavs, Liekās šauras, Katinu līcis,
Soleimu līcis). 2013. gadā ezerā tika atklātas 6 jaunas sugas atradnes un tās populāciju stāvoklis ir
stabils. Lokanā najāda aug aptuveni 2 m dziļumā uz minerālgrunts, dūņainas minerālgrunts vai
dūņaina substrāta.

Vienzieda krastene Littorella uniflora Ārdavā zināma 10 vietās un tās populāciju stāvoklis ir kopumā
stabils. Suga sastopama tikai Lielajā Ārdavā un parasti aug 1,1 – 1,5 m dziļumā uz minerālgrunts.
Tomēr 7 gadu laikā notiekošās sistemātiskas ezera piesārņošanas dēļ ar Lielā Plinšu dīķa, Mazā
Plinšu dīķa un Karakalna dīķa biogēniem bagātajiem ūdeņiem sugas populācija Krūgeru līcī,
salīdzinot ar stāvokli 2006. gadā, minerālgrunts substrāta aizdūņošanās un tam sekojošas mieturaļģu
ieviešanās dēļ ir sarukusi aptuveni par trešdaļu. Trīs Latgalē vienīgās zināmās vienzieda krastenes
atradnes Drīdzī, Sīverī un Ārdavā ir reliktas sugas sastopamības vietas uz tās areāla pašas austrumu
robežas. Mūsu reģionā tālāk uz austrumiem nevienas citas atradnes šai sugai vairs nav.

Gludsporu ezerene Isoetes lacustris 2013. gadā ezerā konstatēta pirmo reizi un sastopama 7 vietās
tikai Lielajā Ārdavā, kur 110 – 150 cm dziļumā uz grants aug atsevišķiem eksemplāriem vai nelielās
grupās kopā ar vienzieda krasteni Littorella uniflora, ložņu gundegu Ranunculus reptans, adatu
pameldru Eleocharis acicularis un Dortmaņa lobēliju Lobelia dortmanna.

Arī Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna Ārdavā pirmo reizi atklāta 2013. gadā. Suga zināma tikai 2
vietās Lielajā Ārdavā, kur aug skrajā niedru joslā 100 – 130 (80 – 110) cm dziļumā uz grants kopā ar
vienzieda krasteni Littorella uniflora, ložņu gundegu Ranunculus reptans un gludsporu ezereni
Isoetes lacutris un veido kopumā vitālu populāciju ar aptuveni 280 – 300 eksemplāriem. Augtenes
dziļums nedaudz mainās atkarībā no ezera ūdens līmeņa. Tā kā augusta apsekojuma laikā ezera
ūdens līmenis bija aptuveni 20 – 25 cm augstāks nekā, iespējams, citkārt, tikai divas lobēlijas bija
izdzinušas garus ziednešus, kas lielā dziļuma dēļ tā arī palika neizplaukuši zem ūdens.

Pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum Ārdavā saglabājusies tikai vienā vietā Mazā Ārdava
Dzalbu šauru rietumu pakrastē, kur aug 50 – 60 cm dziļumā un 2 x 2 m lielā platībā uz smilšana
Dubnas iztekas sēkļa. Šeit vērojama pastāvīga, neliela no Mazā Ārdava Dzalbu līča uz Pastovu
iztekošās Dubnas ūdeņu straume, kas aizkavē eitrofikāciju un tādā veidā ļāvusi saglabāties šobrīd
ezerā vienīgajai zināmajai šīs retās sugas atradnei. Senāk šī suga ezerā noteikti bija sastopama
plašāk, bet antropogēnās eitrofikācijas dēļ citās vietās jau ir izzudusi.

Latvijā retā un aizsargājamā mieturu hidrilla Hydrilla verticillata Ārdavā sastopama bieži, kā tas nereti
raksturīgs lielajiem Latgales ezeriem.

Aizsargājamā Lēzeļa lipare Liparis loeselii Ārdavā krastos sastopama 3 vietās (Mazā Ārdava
Pastovs un Katinu līcis) un aug ezera nokrastes slīkšņās pie ūdens. Kopumā atrasti 19 šīs sugas
eksemplāri. Arī šī suga ir iekļauta Eiropas Sugu un biotopu direktīvas II un IV pielikumā, kas paredz
aizsargājamu teritoriju veidošanu tās aizsardzībai.

Pārsteigums ir Latvijā retās un aizsargājamās reliktās ziemeļu sugas – dižlapu dumbrenes Calliergon
megalophyllum atrašana Mazā Ārdava Katinu līcī 2 m dziļumā uz 2 litorāla minerālgrunts sēkļiem, kur
suga aug kopā ar Zendtnera sirpjlapi Drepanocladus sendtneri un parasto dižsirpi Scorpidium
scorpioides un arī lokano najādu Najas flexilis. Iepriekš šī suga bija zināma augam tikai peldošā veidā
gar ezeru nokrastes slīkšņām.

Apsekotajā Ārdava teritorijā konstatēti arī 13 aizsargājami biotopi, kas
pārstāv 9 Eiropas Savienības un 13 Latvijas aizsargājamos biotopus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„3130/4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām”;
„3150/4.20. Ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju”;
„3260/5.18. Upju straujteces un dabiski upju posmi”;
„6120/3.17. Smiltāju zālāji”,
„6210/3.21. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs”;
„6270*/3.24. Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas”;
„6510/3.27. Mēreni mitras pļavas”;
„7140/2.7. Pārejas purvi un slīkšņas”;
„9080*/1.15. Staignāju meži”;
„4.10. Ezeri ar najādu Najas audzēm”;
„4.11. Neaizauguši plaši ezeru liedagi”;
„4.12. Ezeri ar pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum
audzēm”;
• „4.19. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti”.

Vislabākais ekoloģiskais stāvoklis šobrīd ir vidēji dziļajā (lielākais dziļums 12 m) Mazā Ārdava
Katinu līcī (Ārdava kājā).

Seklais Mazā Ārdava Soleimu (lielākais dziļums 6 – 8 m) līcis cieš no pastiprinātas antropogēnās
eitrofikācijas, ko palielina rekreācija un 3 mājsaimniecību atrašanās pašā ezera krastā.

Līdzīgā veidā pastiprināta antropogēnā eitrofikācija vērojama arī seklajā Mazā Ārdava Mateļu līcī
(lielākais dziļums 6 – 8 m).

Ievērojams biogēno elementu piesārņojums pēdējo gadu laikā vērojams ezera vērtīgākajā un
visdziļākajā ziemeļaustrumu daļā Lielajā Ārdavā, īpaši tā ziemeļu daļā, caur kuru plūst Dubnas ūdeņi.
Šo piesārņojumu galvenokārt izraisa Lielā Plinšu dīķa biogēniem bagāto ūdeņu regulāra nolaišana pa
Plinšu kanālu Dubnā un tūliņ arī pašā ezerā. Par to uzskatāmi liecina plašā iegrimušās raglapes
Ceratophyllum demersum savairošanās, kas agrāk nebija novērojama. Seviški uzskatāmi tas redzams
Lielā Ārdava ziemeļu daļā esošajā 3 – 3,5 m dziļajā Naudiņa sēklī, kur leknas iegrimušās raglapjes
audzes izaug līdz pat ūdens virsai.

Papildus biogēnais piesārņojums Lielajā Ārdavā nokļūst arī no pašā ezera krastā izbūvētām pirtīm.
Uzskatāmi to var vērot Ungura sēklī, kur līdzās iegrimušajai raglapei plaši savairojušās arī
pavedienzaļaļaģes.

Papildus tam pēdējo 7 gadu laikā Lielā Ārdava Dubnas un Krūgeru līčos izveidojušās plašas
vienlaidus dzeltenās lēpes Nuphar lutea joslas. 2006. gadā šādas joslas šeit nebija.

2013. gadā dzeltenās lēpes Nuphar lutea josla Lielā Ārdava Dubnas līcī jau ir ļoti attīstījusies, kas ir
tiešs iepriekšējos 7 gados notikušās biogēniem elementiem bagātu ūdeņu iepludināšanas rezultāts
no ezera krastā esošajiem Lielā Plinšu un Karakalna dīķiem.

No Lielā Plinšu dīķa un Karakalna dīķiem nākošais biogēnais piesārņojums Lielajā Ārdavā ieplūst
regulāri pa jaunizrakto Plinšu kanālu, kas izrakts paralēli Dubnai un savieno Siveru ar Ārdavu. Pēdējos
gados notiekošās pastiprinātās ezera aizaugšanas un eitrofikācijas saistību ar šo dīķu ierīkošanu
atzīst arī vietējie iedzīvotāji un makšķernieki, kas savulaik paši piedalījušies to izveidošanā.
Ortofotoainās redzams Lielā Ārdava ziemeļaustrumu krasts pirms (1999. g.) un pēc (2011. g.)
Plinšu kanāla, Lielā Plinšu, Mazā Plinšu un Karakalna dīķu ierīkošanas.
1999. gada ortofotaina

2011. gada ortofotaina

Visi šie jaunizveidotie zivju dīķi tiek regulāri nolaisti un to biogēnajiem elementiem bagātie ūdeņi
uzreiz nonāk Lielajā Ārdavā. Pieņemot, ka Lielā Plinšu un Karakalna dīķu vidējais dziļums ir vismaz
1,5 m, bet Mazā Plinšu dīķa dziļums – 2,0 m, katru reizi nolaižot tos, Ārdava ezerā nokļūst vismaz 80
tūkstoši kubikmetru šo ūdeņu. Tas ir ļoti liels daudzums, ar ko jūtīgā ezera ekosistēma acīmredzot tik
tikko spēj tikt galā.

Viss šis biogēnais piesārņojums no Lielā Ārdava caur Raudives šaurām tūliņ nokļūst arī seklajā Mazā
Ārdava Dzalbu līcī (lielākais dziļums 6 – 8 m), pa kuru Dubnas ūdeņi plūst tālāk uz Pastovu un tās
izteku no ezera. Arī šeit visur ir plaši savairojusies iegrimusī raglape.

Pēc Ārdava ezera sekmīgas izpētes 2013. gadā, tika nolemts turpināt blakusesošā Sivera ezera izpēti
ar domu, ka arī tur varētu būt sastopama smalkā najāda Najas tenuissima. 2013. gada nogalē Dabas
aizsardzības pārvalde sagatavoja projekta pieteikumu Sivera izpētei un 2014. gada februārī Latvijas
Vides aizsardzības fonds projektu atbalstīja piešķirot līdzekļus tā īstenošanai.

2014. gada vasarā un rudenī īstenotā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „Trīs
īpaši aizsargājamu dabas teritoriju statusa izvērtēšana” ietvaros, kā īstenošanu
finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, tika apsekota 4585, 0 ha
liela Sivera izpētes teritorija Krāslavas novada Aulejas, Kombuļu un Skaistas
pagastos, kā arī Dagdas novada Konstantinovas pagastā, ko sastāda 1822,6 ha
liela ezeru platība (1784,8 ha Sivers ar 26 salām un 37,8 ha četri mazie ezeri –
Luboneņš, Kauseņš, Margaucis, Teneiss), 2736,4 ha liela ezeru krastu platība
un 26,0 ha liela dīķu platība.
Teritorijas apsekošana aizņēma 45 lauka dienas un to veica sertificēti sugu un
biotopu eksperti U. Suško (33 dienas), R. Sniedze-Kretalova (7 dienas) un V.
Baroniņa (5 dienas). Sivera apsekošanā visā krasta līnijas garumā pavadītas 18
lauka dienas (U. Suško), mazo ezeru apsekošanā – 1 lauka diena (U. Suško),
bet sauszemes apsekošanā – 26 lauka dienas (U. Suško, R. Sniedze-Kretalova,
V. Baroniņa).

Sivera ezera raksturojums
Caurtekošs, vāji eitrofs dzidrūdens glaciālas izcelsmes klajumu ezers, kas pieder Daugavas sateces lielbaseinam un
tajā ietilpstošajam Dubnas sateces baseinam (Eipurs ,1998).
Sateces baseina platība aptuveni 84 km2 , ko veido 13% meži, 37% – ezeri un 50% lauksaimniecības zemes (Bērziņš,
1943, Eipurs, 1998).
Ietek Dubna no Ojatu ezera ziemeļos, par kanālu pārveidotā Kovšika no Kauseņa un Iuzupe no Teneisa dienvidos,
Zviergzdupe pie Brāslavas rietumos, kā arī vismaz 16 grāvji. Ezera rietumu galā iztek Dubna un aptuveni pirms 10
gadiem izraktais tai paralēlais Plinšu kanāls. Dubna (arī Plinšu kanāls) plūst tālāk uz Ārdavu un pēc tam tālāk uz
netālu esošo Leja ezeru.
Devītais lielākais Latvijas ezers pēc platības un piektais lielākais pēc ūdens tilpuma (Eipurs, 1998). Pēc oficiālajiem
datiem ezera platība ir 1812,1 ha, ko sastāda 1759,0 ha ezera ūdenvirsas laukums un 53,1 ha salas (Eipurs, 1998).
Pēc autora aprēķiniem, kas precizēti pēc jaunāko laiku ortofotkartēm un situācijas dabā, ezera šābrīža platība
sastāda 1784,8 ha, ko aizņem 1735,7 ha ezera ūdensvirsas laukums un 49,1 ha salas. Ezera ūdens tilpums ir 106,
81 milj. m3. Vispār Sivera platība diezgan būtiski mainās atkarībā no ūdenslīmeņa. Piemēram, B. Bērziņš pēc
stāvokļa 1939. gadā ezera platību novērtēja uz 1744,1 ha, ko sastādīja 1692,1 ha ūdensvirsas platība un 52,0 ha
salu platība (Bērziņš, 1943). Savukārt pirms 1929. gadā notikušās Dubnas padziļināšanas, kas izraisīja ūdens
līmeņa pazemināšanos par 0, 4 – 0,5 m gan Siverā, gan Ārdavā, Sivera platība tika novērtēta uz 1874,2 ha, ko
sastādīja 1864,1 ha ezera ūdensvirsa un 10,1 ha salas (Ozoliņš, 1932, Glazačeva, 2004).
Sivera ezera vidējais ūdens līmenis mūsdienās atrodas 159,2 m vjl. (PSRS GĢKP 1971. gadā uzmērītā topogrāfiskā
karte). Pēc 1929. gadā veiktās Dubnas gultnes padziļināšanas Sivera ezera ūdens līmenis, spriežot pēc krasta
profila, pazeminājās par aptuveni 0,4 – 0,5 m (LVMPI, 1973, Latvijas Glazačeva 2004).
Lielākais dziļums – 24,5 m (Rubinu bedre, Jama jeb latgaliski Rubynu dūbs), vidējais dziļums – 6,3 m (Bērziņš, 1943).
Krasta līnijas garums pēc B. Bērziņa 1939. gada aprēķiniem bija 53,20 km ar salām, bet bez salām – 38,98 km. Savukārt
lielākais garums bija 8,25 km, bet platums – 4,92 km (Bērziņš, 1943). Latvijas Valsts Meliorācijas pētniecības
institūta 1973. gadā savāktajos datos Siveram norādīta tāds pats krasta līnijas garums – 53,2 km, bet lielākais
garums un platums nedaudz atšķiras, attiecīgi, 8,1 km un 5,0 km (LVMPI, 1973). Pēc precizētajām ziņām ezera
krasta līnijas garums ir 53,1 km, bez salām – 40,0 km, lielākais garums – 8,35 km, bet lielākais platums – 5,18 km.
Nelielā sateces baseina dēļ tam ir ilgs ūdens apmaiņas periods – 6,54 gadi, kas ir raksturīga pazīme daudziem Latvijas
lobēliju-ezereņu ezeriem (www.ezeri.lv). Tik ilgs ūdens apmaiņas periods saistībā ar ezera labo ūdens kvalitāti un
mūsu apstākļos ievērojamo dzidrību (5,6 m – 18.9.2014.), kā arī unikālajām bioloģiskās daudzveidības vērtībām
norāda, ka ezers un tā unikālā ekosistēma ir ļoti jūtīga pret jebkāda veida piesārņošanu.
25 glaciālas izcelsmes salas ar kopējo platību 48,7 ha un viena 0,37 ha lielā peldošā Diuņis slīkšņu sala, kas attēlota jau
1952. gadā uzmērītajā kartē. Tātad kopējais Sivera salu skaits mūsdienās ir 26 un to kopējā platība sastāda 49,1 ha.

Siveram ir ļoti nelīdzena ezerdobe ar ļoti daudziem sēkļiem un daudzām dzelmēm. B. Bērziņš
savā pētījumā min 88 sēkļus, bet vecie zvejnieki 1950. – jos gados teikuši, ka Siverī ir
pavisam 107 sēkļi, kurus iedala seklajos (līdz 2 m dziļumam) un dziļajos (dziļāk par 2 m).
Ezera centrālajā daļā pēc B. Bērziņa sastādītās ezera dziļumu kartes var saskaitīt 15
dzelmes, kuru dziļums sniedzas no 14 līdz 24,5 m. Jāpiezīmē, ezera dziļie sēkļi ir galvenās
zivju koncentrēšanās vietas.
Siveram ir mūsu apstākļiem ievērojama dzidrība, kas ezera centrālās daļas vidū 2014. gada 18.
septembrī bija 5,6 m. Salīdzinājumam arī blakusesošā Ārdava ūdens ir aptuveni tikpat
dzidrs – no 5,0 m (U. Suško, 6.8.2006.) līdz 5,4 m (U. Suško, 7.8.2014.), bet Dridzī pat
nedaudz dzidrāks – 6,5 m (centrālā daļa, 8.5.2008.) (Bružika, 2008). Tas vairāk kā divas
reizes pārsniedz Latvijas ezeru lielākajai daļai raksturīgos vidējos rādītājus (1,5 – 2,5 m) un
ir ļoti nozīmīgs reto un aizsargājamo ūdensaugu sugu ilgtspējīgas pastāvēšanas faktors.
Vienlaicīgi tas liecina arī par labiem skābekļa apstākļiem, jo dzidram ūdenim ir raksturīgi
labi skābekļa apstākļi, kas ir ļoti nozīmīgi retu un apdraudētu dziļūdens ezeru iemītnieku,
piemēram, repša Coregonus albula un relikto vēzīšu (piem., Eurytemora lacustris un
Pallaseopsis quadrispinosa) pastāvēšanai. Par šādu ūdens kvalitāti galvenokārt ir
jāpateicas ievērojamai ezera ūdens krājumu atjaunotnei no gruntsūdeņiem un salīdzinoši
mazam ezera sateces baseinam ar nelielu ezerā ietekošo upīšu skaitu.
Sivera ūdens krāsa ir dzeltenīgi olīvzaļa (U. Suško, 18.9.2014.) un tā krāsainība atbilst 24,0 –
27,5 Pt/Co vienībām (Jankēvica et al., 2012). Salīdzinājumam Ārdavā ūdens krāsainība ir
aptuveni tāda pati – no 21,0 līdz 28 Pt/Co vienībām, bet Dridzī vēl mazāka – no 13,0 līdz 26,5
Pt/Co vienībām (Jankēvica et al., 2012). Dzidrūdens ezeriem vispār ir raksturīga gaiša
ūdens krāsa.
Sivera litorāla seklākajā daļā (līdz 1,5 – 2,0 (2,5) m) izteikti dominē trīs veidu minerālgrunts
substrāts – smilšains, oļains un akmeņains. Litorāla dziļākajā daļā (dziļāk par 2,0 – 2,5 m)
dominē dūņains substrāts.

Hidrobiologa un limnologa B. Bērziņa 1938. un 1939. gadā savākto ezera vietvārdu karte un 1939.
gada ziemā kopā ar līdzstrādniekiem uzmērītā Sivera ezera dziļumu karte (Bērziņš, 1943).

Sivera ievērojamā ūdens dzidrība labi redzama litorāla atklātajos posmos pie Šķērstes salas. Attēlā
akmeņaina grunts ar zemu un skraju piegrunts veģetāciju divu metru dziļumā.

Pēdējos gadu desmitu laikā uzlabojoties ezera ūdens kvalitātei Siverā atkal atgriezušies arī
šaurspīļu vēži.

Sivera ezera un tā apkārtējās teritorijas 2014. gada izpētes galvenie rezultāti
•
•

•
•

•
•

•

•

Veikts visā Sivera izpētes teritorijā sastopamo Eiropas Savienības un Latvijas
aizsargājamo biotopu detāls kartējums.
Konstatēti 17 Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi ar 28 variantiem un 21
Latvijas aizsargājamais biotops, kas skaita ziņā trīs līdz trīsarpus reizes pārsniedz
blakus esošajā dabas parkā „Dridža ezers” zināmo šādu biotopu skaitu (5 Eiropas
Savienības un 7 Latvijas aizsargājamie biotopi).
Kopējā Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamo biotopu platība Sivera izpētes
teritorijā ir 2050,1 ha jeb 44,7% no to kopplatības.
Kopumā reģistrēti 312 aizsargājamo biotopu poligoni, no kuriem 228 poligoni pārstāv
savstarpēji atbilstošos Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamos biotopus, bet
84 poligoni – Latvijas aizsargājamo biotopu „4.11. Neaizauguši plaši ezeru liedagi”.
Apsekošanas gaitā aizpildītas 188 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu anketas.
Sivera ezers un tā apkārtējā teritorija ir īpaši nozīmīga kā divu Latvijā retu un piecu
ļoti retu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu sastopamības vieta, kā kopējā
platība sastāda 1786,7 ha jeb 39,0% no izpētes teritorijas kopējās platības.
Latvijā reti sastopamos aizsargājamos biotopus Sivera izpētes teritorijā pārstāv
„6210/3.21. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs” un „6230*/3.22. Vilkakūlas zālāji”, kas
kopā aizņem 24,6 ha jeb 0,5% no izpētes teritorijas kopējās platības.
Latvijā ļoti retos biotopus Sivera izpētes teritorijā pārstāv „3130/4.2. Ezeri ar
oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām”, „9160/1.10. Ozolu meži”,
„6530*/3.20. Parkveida pļavas un ganības”, „6410/3.23. Mitri zālāji periodiski
izžūstošās augsnēs”, „5130/1.7. Kadiķu audzes zālājos un virsājos”, kā kopējā
platība sastāda 1762,1 ha jeb 38,4% no izpētes teritorijas kopējās platības.

Siverā plaši sastopams Latvijā aizsargājamais biotops “4.11. Neaizauguši plaši ezeru
liedagi”, kas ir galvenā reto ūdensaugu sugu sastopamības vieta.

Sivera ezera un tā apkārtnes retās un aizsargājamās augu sugas
•
•
•
•
•

•
•

•

39 retas un aizsargājamas augu sugas (1 sēņu, 3 mieturaļģu, 11 sūnaugu un 24
vaskulāro augu sugas), kam kopumā atzīmētas aptuveni 1400 atradnes.
26 īpaši aizsargājamas sugas (1 sēņu, 2 mieturaļģu, 7 sūnaugu un 16 vaskulāro
augu sugas),
29 Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautas sugas,
13 retas sugas (t. sk. 9 sugas Latvijas Sarkanajā grāmatā) un 7 mikroliegumu
sugas.
Desmit no šīm sugām ir iekļautas Eiropas Savienības Sugu un biotopu direktīvā, t.
sk. 6 sugas – spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, Lapzemes āķīte Hamatocaulis
lapponicus, spīdīgā āķīte H. vernicosus, Lēzeļa lipare Liparis loeselii, lokanā najāda
Najas flexilis un smalkā najāda N. tenuissima II un IV pielikumā, bet 4 sugas –
apdzira Huperzia selago, zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum, gada staipeknis
Lycopodium annotinum un vālīšu staipeknis L. clavatum – V pielikumā.
17 retās un aizsargājamajās augu sugas konstatētas Siverā, bet 22 sugas – ezeru
krastos.
Sivera izpētes teritorijā konstatētais reto un aizsargājamo augu sugu skaits vairāk
kā trīs reizes pārsniedz blakus esošajā dabas parkā „Dridža ezers” konstatēto šādu
sugu skaitu (12 sugas).
Visretākās no Siverī un tā apkārtnē konstatējām sugām ir smalkā najāda Najas
tenuissima, lokanā najāda N. flexilis, Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus,
vienzieda krastene Littorella uniflora, ūdens subulārija Subularia aquatica un pļavas
avoksne Philonotis marchica.

•

Sivers ir arī zināms kā Latvijā un Eiropā aizsargājamā repša (seļavas) Coregonus albula (iekļauts
Eiropā Sugu un biotopu direktīvas V pielikumā) un Latvijā retās ezera salakas (sņitkas, sņatas,
sniedzes) Osmerus eperlanus spirinchus sastopamības vieta (Bērziņš, 1938, Spuris, 1954 ,
Laganovska, 1957, Plikšs, Aleksejevs, 1998, Aleksejevs, Birzaks, 2012). Vēl 1950. gadu pirmajā
pusē repšu nozveja Siverā bija ievērojama – 68 kg 1951. gadā, 358 kg 1953. gadā, 2038 kg 1954.
gadā un 395 kg 1955. gadā (Laganovska, 1960). Vēlākos gados (sevišķi pēdējās desmitgadēs)
notikušās ezera eitrofikācijas dēļ repša populācijas stāvoklis Siverā diemžēl ir ļoti būtiski
pasliktinājies un tās lielums ievērojami sarucis. Pēdējo reizi lielākā daļa Sivera repšu izslāpa
karstā vasarā pirms 5 – 7 gadiem un tikai 2014. gadā suga atkal nelielā daudzumā konstatēta
ezerā no jauna. Līdzīgā veidā arī Sivera ezera salaku populācija pēdējā pusgadsimta laikā ir
dramatiski samazinājusies. Pēc dažu vietējo zvejnieku ziņām šī suga pēdējo reizi ezerā reģistrēta
pirms aptuveni 15 gadiem.

•

Papildus šīm sugām Sivera ezerā agrākos gados hidrobiologu B. Bērziņa un Z. Spura veikto
pētījumu rezultātā konstatētas arī 9 retas un aizsargājamas spāru sugas, no kurām sešas sugas
ir aizsargājamas – karaliskā dižspāre Aeshna imperator, raibgalvas purvspāre Leucorrhinia
albifrons, resnvēdera purvspāre Leucorrhinia caudalis, spilgtā purvspāre Leucorrhinia
pectoralis, mainīgā spāre Libellula fulva, zaļganā zaigspāre Libellula fulva, sešas sugas ir
iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā – dienvidu dižspāre Aeshna mixta, karaliskā dižspāre
Aeshna imperator, rudā dižspāre Aeshna isoceles, brūnganā plankumspāre Epitheca bimaculata,
mainīgā spāre Libellula fulva, zaļganā zaigspāre Libellula fulva, bet trīs sugas – Eiropas
Savienības Sugu un biotopu direktīvā, t. sk. viena suga II un IV pielikumā – spilgtā purvspāre
Leucorrhinia pectoralis un divas sugas IV pielikumā – raibgalvas purvspāre Leucorrhinia
albifrons, resnvēdera purvspāre L. caudalis (Bērziņš, 1938b, 1942, Spuris, 1953, 1954, 1956).

•

1953. gadā divās vietās Sivera ezerā pie ziemeļu krasta Z. Spuris konstatēja arī Latvijā reto
Pallasa sānpeldi Pallaseopsis quadrispinosa (Spuris, 1954). Vēlākos gados šī suga nav atrasta,
bet visticamāk nav arī speciāli meklēta.

Pasaules mēroga retums ir smalkā najāda Najas tenuissima, kas visā pasaulē ir zināma tikai aptuveni
25 vietās. Sivers ir šīs sugas otra zināmā atradne Latvijā un Baltijas valstīs. Šī suga 2014. gadā Siverā
tika atklāta pirmo reizi un konstatēta 28 atradnēs. Faktiskais atradņu skaits ir jāreizina vismaz ar divi,
jo 2 m dziļumā prakstiski nav iespējams apsekot tik lielu platību. Pēc smalkās najādas populācijas
lieluma Sivers ir uzskatāms par bagātāko šīs sugas atradni pasaulē.

Eiropas mēroga retums ir lokanā najāda Najas flexilis, kas Eiropas Savienības kontinentālajā daļā kopā
ar Norvēģiju un Šveici ir zināma tikai aptuveni 25 vietās. Šī suga Siverā pirmo teizi tika atrasta 2012.
gadā un 2014. gadā kopumā 34 atradnēs. Faktiskais atradņu skaits arī ir jāreizina vismaz ar divi, jo 2 m
dziļumā praktiski nav iespējams apsekot tik lielu platību. Pēc lokanās najādas populācijas lieluma
Sivers ir uzskatāms par bagātāko šīs sugas atradni Eiropas Savienības kontinentālajā daļā kopā ar
Norvēģiju un Šveici.

Trešais īpašais Eiropas Savienības un Baltijas līmeņa retums, kas atrasts Sivera izpētes teritorijā, ir
Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus. Šī reliktā ziemeļu suga no Baltijas valstīm zināma vienīgi
Latvijā un Igaunijā (1 atradne) un šobrīd pie mums zināma tikai Sivera un 6 mazu ezeriņu litorālā vai
krastos. Eiropas Savienībā vēl šī suga ir ļoti reti sastopama Zviedrijā un Vācijā, bet reti – Somijā.

Sivers ir bagātākā vienzieda krastene Littorella uniflora atradne Baltijā, kurai mūsdienās ir
saglabājušās tikai 10 – 13 atradnes Latvijā un 2 – 3 atradnes Igaunijā. Siverā sastopamā vienzieda
krastenes populācija vismaz 10 – 20 reizes pārsniedz visu pārējo Baltijā zināmo krastenes populāciju
lielumu kopā.

Ūdens subulārijai Subularia aquatica Sivers šobrīd ir viena no dažām vēl zināmajām atradnēm Latvijā
un Baltijā, kas turklāt ir ļoti bagāta un vitāla (subulārija atzīmēta 20 vietās). Sivers mūsdienās ir
bagātākā zināmā ūdens subulārijas atradne visā Baltijā.

Gludsporu ezerene Isoetes lacustris Siverā atrasta aptuveni 30 vietās un aug 100 – 150 cm dziļumā.

Arī Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna Siverā sastopama aptuveni 30 vietās un aug 50 – 120 cm
dziļumā.

Pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum Siverā sastopama aptuveni 40 vietās un veido
dažāda lieluma audzes un grupas 50 – 120 cm dziļumā.

Rudens ūdenīte Callitriche hermaphroditica Latvijā ir reti sastopama, aug tīros ezeros ar dzidru ūdeni
(dzidrība >5 m) un noteikti ir jāiekļauj Latvijas aizsargājamo augu sarakstā.

Lēzeļa lipare Liparis loeselii Sivera izpētes teritorijā nelielā daudzumā atrasta 5 vietās ezeru nokrastes
slīkšņās – Sivera krastā Pīstiņa līcī, Savstarpes līcī un Plukstiņa līcī, kā arī Luboneņa un Kauseņa
krastos.

Krustlapu drudzene Gentiana cruciata atrasta piecos kaļķainos zālājos Sivera ziemeļu krasta
Kubuļnišku pussalā, kopā ap 250 eksemplāru.

Sivera izpētes teritorijā konstatēts 31 lielu dimensiju koks, no kuriem 21 ir potenciāls dižkoks un 10 –
dižkoki. Šajā skaitā ietilpst 18 potenciāli ozola dižkoki ar stumbra apkārtmēru 3,0 – 3,97 m un 7 ozola
dižkoki ar stumbra apkārtmēru 4,03 – 4,58 m, divi potenciāli melnalkšņa dižkoki ar stumbra apkārtmēru
2,0 – 2,5 m, viens potenciāls priedes dižkoks ar stumbra apkārtmēru 2,97 m un 3 priedes dižkoki ar
stumbra apkārtmēru 3,17 – 3,38 m.

Sivera izpētes teritorijā konstatēti arī 13 dižakmeņi (lielākais garums 1,6 – 3,7 m), no kuriem pieci
atrodas Sivera ezerā un astoņi tā krastos. Vidējo Luņu akmens ir 1,6 m garš, 1,3 m plats un 0,8 m
augsts un atrodas ezera dienvidu pakrastē.

Brenča akmens ir 2,9 m garš, 2,45m plats un 1,5 m augsts un atrodas ezera ziemeļu krastā Sivergolā.

Sivers un tā apkārtne ir arī izcili ainaviska un kultūrvēsturiski nozīmīga vieta, kuras vērtību bagātina 8
valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi – Brāslavas pilskalns un septiņi senkapi. No Brāslavas
pilskalna ezera rietumu krastā paveras tāls skats uz Sivera plašumiem.

Sivergola muižas ēka ir vietējas nozīmes kultūrvēstures piemineklis.

Sivera ziemeļu krasta Kubuļnišku pussalas ziemeļaustrumos atrodas aptuveni 19. gadsimta 2. pusē
uzstādītais Kubuļnišku krucifikss, kam arī būtu jāpiešķir vismaz vietējas nozīmes kultūrvēstures
pieminekļa statuss.

Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem tika noskaidrotas arī mājas, kurās 1939. gadā no 25. februāra līdz
11. martam uzturējās hidrobiologs B. Bērziņš kopā ar pieciem saviem līdzstrādniekiem, kuri tajā laikā
no ledus veica visa Sivera ezera dziļumu uzmērījumu un pēc 2596 mērījumiem sastādīja smalku ezera
dziļumu karti 1:5000 mērogā. Viņu apmešanās vieta bija ezera ziemeļu krastā Kiškos esošajā mājā, kas
atradās 100 m uz ziemeļaustrumiem no tagadējām “Kļavām” un pēckara laikā tika nojauktas.

Galvenie secinājumi
Najādu ziņā Sivers ir uzskatāms par bagātāko un izcilāko najādu ezeru ne tikai Baltijas
valstu mērogā, bet visā Eiropas Savienības kontinentālajā daļā kopā ar Norvēģiju
un Šveici.
Lobēliju-ezereņu kompleksa ziņā Sivers ir bagātākais un izcilākais lobēliju-ezereņu
ezers visā Baltijā. Tas ir arī pēc platības lielākais Eiropas Savienības un Latvijas
aizsargājamais biotops „3130/4.2. Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu
sabiedrībām” Latvijā un Baltijā.
Viens no galvenajiem Sivera unikālo dabas vērtību pastāvēšanas garantiem ir tā tīrais
un dzidrais ūdens. Saglabājoties labai ūdens kvalitātei, saglabāsies arī ezera
unikālās dabas vērtības.
Pēdējo 85 gadu laikā Siverā un tā krastos notikušas vairākas to unikālās dabas
vērtības apdraudošas darbības, kas ir būtiski veicinājušas ezera eitrofikāciju un
ievērojami samazinājušas retajām un aizsargājamajām augu un dzīvnieku sugām
piemēroto biotopu platības. Galvenās no tām – ūdens līmeņa pazemināšana 1929.
gadā, notekūdeņu ievadīšana ezerā no padomju laika fermām laika posmā starp
1965. un 1991. gadu, Būkštu purva noteces ūdeņu ievadīšana Siverā ap 1965. gadu,
aptuveni puses ezera apkārtējo platību nomeliorēšana laika posmā no 1960. līdz
2010. gadam.
Mūsdienās nozīmīgākais ezeru piesārņojošais un tā unikālās dabas vērtības
apdraudošais faktors ir biogēno elementu nokļūšana ezerā pa meliorācijas
sistēmām no intensīvi apsaimniekotām lauksaimniecības zemēm (īpaši ezera
ziemeļu krasta rietumu un vidusdaļā no Vanagiem līdz Sivergolam) un ezera
rietumu daļas dienvidu krastā esošajiem un SIA “Vasals” un SIA “Plinta”
apsaimniekotajiem lielajiem zivju dīķiem.

Sivera centrālā daļa ir vismazāk eitroficētā un līdz ar to visbagātākais un vērtīgākais daudzu reto un
aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu biotops.

Diemžēl biogēniem elementiem bagāto ūdeņu ievadīšana no pēdējo 10 gadu laikā SIA “Vasals” un SIA
“Plinta” ierīkotajiem un apsaimniekotajiem četriem lielajiem zivju dīķiem (Siverišku, Lielais Kusiņu,
Škutānu, Dobromiļas dīķi, kopējā platība 25,6 ha) ienes Sivera ezerā ļoti ievērojamu biogēno
piesārņojumu. Pieņemot, ka šo dīķu vidējais dziļums ir 2,0 m, katru reizi nolaižot tos, ezerā nokļūst
vismaz 500 tūkstoši kubikmetru biogēniem elementiem bagātu ūdeņu. Tas ir ļoti liels daudzums, kas
būtiski pastiprina antropogēno eitrofikāciju Sivera ezera centrālās daļas dienvidu pusē un
acīmredzami degradē tā unikālās dabas vērtības.

Sivera austrumu daļas litorālā antropogēnā eitrofikācija, ko acīmredzot būtiski veicinājusi arī
Būkštu purva noteces ūdeņu ievadīšana Siverā, uzskatāmi izpaužas pavedienzaļaļģu ekspansijā.

Arī Sivera ziemeļu daļa Lielās salas ziemeļu pusē pastiprinātas biogēno elementu ieneses no
lauksaimniecības zemēm dēļ kopš 1980. gadu vidū veiktās intensīvās meliorācijas jau ir būtiski
eitroficējusies. Par to uzskatāmi liecina arī pavedienzaļaļģu ekpansija Guļāna sēklī.

Visstiprāk eitroficētais ir Sivera ziemeļu daļas Bleideļu līcis, kur padomju laikā regulāri ievadīja
notekūdeņus no vairākām kolhoza fermām.

Galvenie priekšlikumi unikālo dabas vērtību saglabāšanai Siverā un Ārdavā
1. Iekļaut Sivera izpētes teritoriju kopā ar 2013. gadā izpētīto Ārdava izpētes teritoriju, blakus
esošo Leja ezeru (līdz dabas parka „Cārmaņa ezers” robežai) ar līdzīgām zināmajām un
potenciālajām dabas vērtībām (vāji eitrofs, dziļš dzidrūdens ezers ar gaišu un dzidru ūdeni,
ezera platība 177,4 ha, vidējais dziļums 8,2 m, lielākais dziļums 34,0 m, ūdens krāsainība 19
– 22 mg Pt/l (www.ezeri.lv), ūdens dzidrība 3,7 m (Stepanova, 2012), sastopams repsis
Coregonus albula (Bērziņš, 1938, Aleksejevs & Birzaks, 2012), ezera salaka Osmerus
eperlanus spirinchus (vietējo iedzīvotāju liecības), karaliskā dižspāre Anax imperator
(Spuris, 1954, 1956) un Pallasa sānpelde Pallaseopsis quadrispinosa (Vadze, 1960,
Stepanova, 2012), konstatēta arī ezera eiritemora Eurytemora lacustris (Spuris (Bērziņš),
1953), iespējamas najādas un citi lobēliju – ezereņu kompleksa augi), kā arī Dzalbu
Luboneņa ezeru (Luboneņu) ar apkārtējo teritoriju kā Sivera rietumu krasta un Ārdava
ziemeļu krasta tiešo sateces baseinu daļu aizsargjoslu dabas parkā „Dridža ezers”.
2. Paplašināto dabas parku „Dridža ezers”, kurā ietilptu arī dabas parks „Cārmaņa ezers” un
dabas liegums „Ojatu ezers”, pārdēvēt par Sauleskalna dabas parku. Nākotnē šo jauno
īpaši aizsargājamo teritoriju varētu pārveidot arī par Sauleskalna nacionālo parku, kam tā
pēc savām dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām viennozīmīgi atbilst un
vismaz dabas vērtību aspektā pat ievērojami pārsniedz netālu esošā Rāznas nacionālā
parka dabas vērtības. Šādā gadījumā tā teritorija noteikti būtu jāpaplašina līdz dabas
liegumam “Čortoks” un Jazinkas ezeram, kas ziemeļrietumu virzienā noslēdz Sauleskalna
dziļo ezeru virkni un pēc savām šobrīd apzinātajām dabas vērtībām (vāji eitrofs, dziļš
dzidrūdens ezers ar gaišu un dzidru ūdeni, ezera platība 264,1 ha, vidējais dziļums 8,1 m,
lielākais dziļums 33,0 (37,0) m, ūdens krāsainība 15 mg Pt/l (www.ezeri.lv), ūdens dzidrība
4,3 m (Stepanova, 2012), sastopams repsis Coregonus albula (Bērziņš, 1938, www.ezeri.lv,
2012) un Pallasa sānpelde Pallaseopsis quadrispinosa (Vadze, 1960, Stepanova, 2012) un
pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum (Suško, 1989), iespējamas najādas un citi
lobēliju – ezereņu kompleksa augi). Vajadzības gadījumā potenciālā nacionālā parka
teritoriju varētu paplašināt arī līdz Lielajam Gauslim, Mazajam Gauslim un Aulejas ezeram.

3. Jāveic informatīvs izskaidrošanas darbs teritorijas iedzīvotāju un zemes īpašnieku
vidū, lai gūtu atbalstu un izpratni par nepieciešamību saglabāt Sivera un Ārdava
ezera unikālās dabas vērtības, nosakot šai teritorijai īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas statusu.
4. Periodā līdz īpaši aizsargājamas teritorijas statusa piešķiršanai sarunās ar SIA
„Vasals” un “Plinta” īpašniekiem un apsaimniekotājiem jānoskaidro Lielā un Mazā
Plinšu, Karakalna, Mazā Kusiņu, Siverišku, Lielā Kusiņu, Škutānu un Dobromiļas
dīķu līdzšinējos zivsaimnieciskās apsaimniekošanas veidus un to patiesās
ietekmes apjomu uz Sivera un Ārdava ezeru ekosistēmām, jāvienojas par moratorija
noteikšanu šo dīķu intensīvai zivsaimnieciskajai apsaimniekošanai, kas paredzētu
pilnībā pārtraukt to nolaišanu un ar to saistīto biogēnajiem elementiem bagāto
ūdeņu tiešu iepludināšanu Siverā un Ārdava ezerā.
5. Sivera un Ārdava ezeru unikālo dabas vērtību ilglaicīgas saglabāšanas stratēģijas
ietvaros jāapsver iespēja nākotnē īstenot lielo zivju dīķu pakāpenisku likvidēšanu
un jāvienojas neveikt nekādas citas darbības, kas varētu palielināt papildus
biogēno elementu ienesi šajos ezeros.
6. Regulāri trīsreiz gadā (pavasarī, vasarā un rudenī) jāveic Sivera un Ārdava ezeru
ekoloģiskā stāvokļa monitorings.
7. Jāizstrādā Sivera un Ārdava ezera komplekss apsaimniekošanas plāns un pēc īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas statusa apstiprināšanas arī tās dabas aizsardzības
plāns.
8. Jāiekļauj smalkā najāda Najas tenuissima Latvijas aizsargājamo augu sarakstā.

Potenciālā Sauleskalna dabas parka teritorija, kurā tiktu iekļauts dabas parks “Dridža ezers”, dabas
parks “Cārmaņa ezers”, dabas liegums “Ojatu ezers, Ārdava un Sivera (ieskaitot Dzalbu Luboneņu)
ezeri ar apkārtējām teritorijām, kā arī blakus esošais Leja ezers (atrodas starp dabas parkiem “Dridža
ezers” un “Cārmaņa ezers”) ar līdzīgām zināmajām un potenciālajām dabas vērtībām.

Potenciālā Sauleskalna nacionālā parka teritorija, kurā tiktu iekļauts dabas parks “Dridža ezers”, dabas
parks “Cārmaņa ezers”, dabas liegums “Ojatu ezers, dabas liegums “Čortoks”, Ārdava un Sivera ezeri
ar apkārtējām teritorijām (ieskaitot Dzalbu Luboneņu), blakus esošais Leja ezers (atrodas starp dabas
parkiem “Dridža ezers” un “Cārmaņa ezers”) un Jazinks (atrodas starp dabas parku “Cārmaņa ezers”
un dabas liegumu “Čortoks”) ar līdzīgām zināmajām un potenciālajām dabas vērtībām, vajadzības
gadījumā arī šo platību ziemeļu daļā esošā teritorija ar Lielo Gausli, Mazo Gausli, Plaudiņu un Aulejas
ezeru (līdz Grāveru – Konstantinovas ceļam).

Pateicības
Pētījumi Sivera un Ārdava ezeros un to apkārtnē tika veikti
Dabas aizsardzības pārvaldes projektu
„Eiropas Savienības Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas Najas
tenuissima atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas
dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai” un
„Trīs īpaši aizsargājamu dabas teritoriju statusa izvērtējums” ietvaros, kā
īstenošanu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Izsaku lielu pateicību par palīdzību
projekta sagatavošanā un īstenošanā
Evijai Lakotko (Dabas aizsardzības pārvalde),
Agnesei Priedei (Dabas aizsardzības pārvalde),
Rūtai Sniedzei-Kretalovai (Latvijas Dabas fonds),
Valdai Baroniņai (Latvijas Dabas fonds),
Leldei Enģelei (Latvijas Dabas fonds),
Baibai Strazdiņai (Latvijas Dabas fonds),
Artūram Škutem (Daugavpils Universitāte)
Pēterim Evartam-Bunderam (Daugavpils Universitāte),
Mārtiņam Kalniņam (a/s “Latvijas valsts meži”),
Guntim Eniņam (Dabas retumu krātuve),
Ansim Opmanim (Dabas retumu krātuve),
un visiem Sivera un Ārdava ezeru apkārtnes iedzīvotājiem
par izrādīto atsaucību un atbalstu.

Paldies par uzmanību!

