
Dzīvie 
meža ūdeņi
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Meža ūdensteces – 
augu un dzīvnieku
daudzveidība

Meža ūdensteces – 
augu un dzīvnieku
daudzveidība

Mākoņi pārvēršas lietū
un krītošajā sniegā.

Ūdens ir visur – augsnē, uz zemes, ezeros un 
upēs. Savā ceļā uz jūru tas atrodas nepārtrauktā 
kustībā. Avotos gruntsūdeņi kļūst redzami un 
turpina savu ceļojumu kā virszemes ūdeņi. No 
augstuma lejup krīt mazas tērcītes, pamazām 
izveidojot strautus, nelielas upītes un, 
iespējams, arī lielākas upes.

Tūkstošiem kilometru garumā ūdensteces 
met līkločus cauri Latvijas mežiem, gan 

mierīgi, gan ātri, starp akmeņiem un
baļķiem un pāri oļiem. Savu skrējienu
ūdens palēnina ezeros un mitrājos, pamazām 
vien nokļūstot līdz savam galamērķim – 
jūrai.

Šo sistēmu, ko veido dažādas ūdens vides, 
mēs saucam par ūdens ainavu. Meža ūdeņi 
ietver sevī ezerus, avotus, upes, strautus, 
upju līčus, mitros mežus, sūnu purvus un 
muklājus. Tie ir bagāti ar dažādiem augiem 
un dzīvniekiem. Šajā izdevumā mēs stāstam 
par šo dažādību un faktoriem, kas to ir 
izveidojuši.
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Ūdens un mežs saistās kopā
Ūdens vide un meži dzīvo mijiedarbībā. 

Kokiem ir nepieciešams ūdens, lai tie augtu. 
Ūdenim ir nozīmīga loma dažādu meža tipu 
veidošanā. Apgabalos, kas pie lielas ūdens 
plūsmas regulāri applūst, izveidojas purvainie 
meži vai mitrāji. 

Piekrastes meži un meža strauti ir savstarpēji 
saistīti – patiesībā tā ir viena un tā pati 
ekosistēma. 

Meža ūdeņi rada mozaīkveida meža ainavu. 
Tekošais ūdens savieno ainavu,  bet ūdensteču 
krasti, kā arī pats ūdens darbojas kā 
pārvietošanās koridori augiem un 

dzīvniekiem. Bieži vien robežjoslā gar pašu 
ūdeni ir daudz vairāk sugu nekā apkārtējā 
meža ainavā. 

Ūdens dod mājvietu daudziem dzīvniekiem 
un augiem. Daži ir pilnīgi atkarīgi tikai no 
tekoša ūdens. Ūdens un dzīvība ūdenī apgādā 
ar to, ko bieži saucam par ekosistēmu 
pakalpojumiem – bezmaksas noderīgām 
lietām mums, cilvēkiem.

Brīvās, tekošās ūdenstecēs mīt foreles, alatas 
un citas zivis – par prieku ūdriem un tiem, 
kam interesē makšķerēšana.

Meža ūdeņu dzīvnieki un augi sniedz arī 
estētisku dabas pieredzi ornitologiem, 
laivotājiem, peldētājiem, fotogrāfiem un 
māksliniekiem.

Ezeri un mitrāji izlīdzina ūdens plūsmu un 
tādejādi samazina sausuma periodu risku. 

Mitrāji un ezeri ir pašas dabas 
radītas attīrīšanas iekārtas. Dūņu daļiņas 

nogrimst ūdenstilpes dibenā un nodrošina tur 
mītošos organismus ar uzturvielām.

Tas samazina eitrofikācijas risku nākamajā 
posmā. Mēs visi esam saņēmuši labumu no 
ūdens, neko nemaksājot!

Došanās gar strautu un
tā rosīgās dzīves atklāšana

var kļūt par aizraujošu
piedzīvojumu.
Ilustrācija: Hanss Šēberjs
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Samērīgs  ūdenī iekritušo lapu daudzums nodrošina iztiku 
daudziem mazajiem ūdensdzīvniekiem  un nosaka to, 
cik bagātīga ir barības bāze strauta forelei.

Fo
to

: L
en

ar
ts

 H
en

rik
so

ns
 

Ainava veido meža strautus
Lielākā ūdens daļa ir tecējusi cauri zemes 

slāņiem, līdz kļūst par strauta ūdeni, tādejādi 
reljefs un augsnes tipi nosaka, kāda būs ūdens 
kvalitāte. Tā, piemēram, ūdens kļūst 
neuzņēmīgs pret paskābināšanos, tekot cauri 
kaļķainām augsnēm.

Meža tipiem un cilvēka saimniekošanai arī ir 
nozīme – ūdensteces lapkoku mežos dod 
patvērumu daudz vairāk dzīvnieku un augu 
sugām nekā strauti skujkoku mežos. No tā, kā 
cilvēks ietekmē ainavu, ir atkarīga arī 
ūdensteces dzīve. Ūdens stāvoklis ir apkārtējā 
zemes apgabala un tā izmantošanas veidu 
spogulis.

Meža ūdensteces raksturs ir noteicošais tam, 
cik daudz un kādas sugas tajā dzīvo – jo 
lielākas dzīves vides variācijas, jo vairāk 
dažādu sugu un indivīdu atrodami ūdenstecē.

Ūdens plūsma un tās mainīgais ūdens līmenis 
veido pašu ūdensteci. Straume iegraužas 
krastmalā un pārvieto gultnes substrātu. Dzīvā 
meža strautā var atrast mainīgu gultnes pamatu, 
un tas var saturēt lielus akmeņus, oļus, smiltis, 
kritušus koku stumbrus, zarus un lapas. 

Ar krasta līnijas palīdzību ūdensteces nonāk 
saskarsmē ar dažādām vidēm – no grīšļu 
mitrājiem līdz pat zaļojošiem mežiem. Akmeņi 
un miruši koki maina ūdens straumes, tādejādi 
mainot gultnes substrātu un radot jaunas 
gultnes. 

Strauta vide un piekrastes mežs nepārtraukti 
mainās mūžam mainīgās straumes, ūdens 
līmeņa un gultnes dēļ. 

Robežjoslas loma
Ūdens un apkārtnes sastapšanās veido 

nozīmīgu lomu strautu vidē. 
Lapas, skujas un citi augu materiāli, kas iekrīt 

ūdenī, kļūst par barību tādiem ūdenī 
dzīvojošajiem organismiem, kā saldūdens 
sānpeldēm, vienkājvēžiem un spāres kāpuriem. 
Šos organismus savukārt ēd vardes, zivis, 
ūdensstrazdi, ūdens ciršļi un citi dzīvnieki.

Ūdenī iekritušo lapu daudzums nosaka to, cik 
daudz foreļu dzīvo strautā. Ar savām lapotnēm 
strautu noēnojošie koki ietekmē ūdens 
temperatūru. 

Ūdens meklē ceļu uz strautiem,
upēmun, visbeidzot, uz jūru. 
Ainavu veidojošais reljefs nosaka,
vai strauts būs straujš vai rāms,
taisns vai līkloču.
Ilustrācija: Hanss Šēgriens.
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Dzīves mutulis
Meža ūdeņos mutuļo dzīve. To iemītniekiem 

patīk vēsi, mēreni aizēnoti ūdeņi, kas nav 
pārāk skābi, kā arī ūdeņi ar ievērojamu 
barības vielu daudzumu, tīrām gultnēm, 
mirušiem kokiem un brīviem migrācijas 
ceļiem. Strautos mīt alatas, strauta foreles, 
grunduļi, raudas un strauta nēģi. Pa gultni 

rāpo gliemeži, gliemji un liels daudzums 
dažādu kukaiņu – spāru, maksteņu un 
viendienīšu kāpuru.

Daudzi kukaiņi dzīvo ūdenī kā kāpuri 
vairākus gadus, līdz tie kļūst pieauguši. 

Viendienīte savu nosaukumu ir ieguvusi 
tādēļ, ka tā kā pieaudzis kukainis nodzīvo 
tikai dažas dienas, lai sapārotos un iedētu 
ūdenī oliņas.

Daudzi no ūdenī mītošajiem dzīvajiem orga- 
nismiem nevar izdzīvot augstā ūdens tempe- 
ratūrā. Forele mirst, ja ūdens temperatūra vie- 
nas nedēļas laikā ir bijusi augstāka par 24 ºC, 
tāpēc vasarās koku un krūmu mestās ēnas ir 
ārkārtīgi svarīgas. Ūdenstecēs iekritušie 
mirušie koki kļūst par paslēptuvi zivīm. Koku 
sakņu sistēma samazina zemes nogruvumu 
risku ūdensteces malās.

Piekrastes mežs darbojas kā filtrs, kurš 
uztver izskalotās augu barības vielas un 
augsnes materiālus no blakus cirsmām. Bez 
funkcionējošas piekrastes zonas šīs vielas un 
daļiņas var nokļūt ūdenstecē un veicināt 
gultnes aizsērēšanu vai ūdens piemēslošanu. 

Krastmalas mežs bieži vien ir bioloģiski 
bagāta vide ar retu sūnu un ķērpju veidiem. 

Piekrastes zonas ir ļoti svarīgas meža ūdeņu daudzveidībai.

Brīvi dzīvojošās
makstenes kāpurs Upes micīte 

Melnalksnis upmalā 
nodrošina atpūtas vietu 
tikko izšķīlušajiem ūdens 
kukaiņiem. 

Attēlosredzamas 
sekojošas sugas: 
a) makstene
b) knislis
c) spāre 
d) viendienīte 
e) trīsuļods 
f) strautene

a) b) c)

d)

e)

f)

Fo
to

: L
en

ar
ts

 H
en

rik
so

ns
 

Ūdens ēzelītis 
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Mierīgos strautos var sastapt parasto pūsleni. Tās mata 
resnuma plūksnveida lapām zem ūdens līmeņa ir pūslīši, 
ar kuriem tiek ķertas sīkbūtnes. Tā šis augs iegūst sev 
nepieciešamās barības vielas. Lielā pūslenē pētnieki 
konstatēja noķertus ap 150 000 mazos vēžveidīgos. 
Vasarā parastā pūslene virs ūdens līmeņa izdzen 
ziedkātiņu ar dzelteniem ziediem. 

Sīkbūtnes sagādā sev barību dažādos veidos. 
Meža ūdeņos ļoti bieži sastopamais attēlā redzamais 
viendienīšu kāpurs no ūdenī esošu priekšmetu virsmas 
noēd baktērijas un mikroskopiskās sēnītes. Tā tievais 
ķermenis ir labi piemērots dzīvei tekošā ūdenī. 

Ūdenī atrodamas arī daudzu sugu dēles, tārpi, 
gliemeži un vēžveidīgie. Nepārveidotos meža 
ūdeņos sastopami 30-50 dažādu sugu sīkbūtņu. 
Vienā kvadrātmetrā var būt no 200 līdz pat 
5000 indivīdu! 

Sīkbūtnes ne tikai kalpo par barību citiem 
dzīvniekiem, bet arī pilda svarīgu lomu kritušo 
augu daļu noārdīšanā. 

Ja nebūtu šo sīkbūtņu, ūdeņos un piekrastē 
nebūtu arī zivju, putnu un zīdītāju. Tā vietā 
strauta gultnes būtu klātas ar biezu kritušo lapu 
slāni.

Dzīve tekošā ūdenī
Dzīve, kur ūdens atrodas pastāvīgā kustībā, ir 

pārpilna gan ar iespējām, gan problēmām. 
Maksteņu kāpuri gūst labumu no straumes, ar 
asprātīgi veidotu tīklu noķerot pa to peldošās 
barības daļiņas. Knišļu kāpuri savāc pārtiku
ar antenām, kas vienlaikus darbojas arī kā filtrs. 
Ziemeļu upespērlenes kāpuri var ceļot 
“ar autostopu” – piestiprinājušās pie foreļu 
žaunām – pat pret straumi.

Ir daudz veidu, kā noturēties un neaizpeldēt 
līdzi ūdens straumei. Viendienītes kāpuri ir 
plakani un var piespiesties pie gultnes. Strautu 
zilspārēm ir slaidi ķermeņi un tādējādi tām ir 
mazāka pretestība straumei. Pateicoties 
vainagam ar aizmugurē izvietotiem āķiem, 
knišļu kāpuri var stāvus noturēties pie akmens 
arī ļoti ātrā straumē. Tiem ir arī smalks 
pavediens, kas tos izglābj tad, ja kāpurs atlaiž 
savu satvērienu.
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PIEMIRKUSĪ ŪDENS SĒNE
Virs ūdens uz izmirkušiem kokiem un 
zariem, uzsēdinātus uz maziem kātiņiem, 
var ieraudzīt koši dzeltenoranžus strauta 
murķeļu augļķermeņus. Sēni vasarās var 
sastapt ūdensteču malās un peļķēs ar 
samirkušu koksni. Dažreiz augļķermeņi 
redzami arī zem ūdens, tomēr visbiežāk 
krāsainās "cepures" ir izlīdušas virspusē. 
Sēnes ir svarīgi atmirušo organisko vielu 
noārdītāji. 
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Dažas dzīvnieku sugas ar sliktu peldētprasmi 
bieži vien tiek aizskalotas līdzi straumei. Lai to 
kompensētu, šo sugu pieaugušie īpatņi vēlāk 
atgriežas vairoties tajās pašās vietās, kurās ir 
dzimuši. Tie zina, ka vieta ir bijusi piemērota, 
un vēlāk kā pieauguši dodas atpakaļ pret 
straumi. Viendienītes kā pieauguši kukaiņi lido 
pa gaisu, bet platgalves – peldot pa ūdeni.

Mainīgā uzvedība pie galda 
Ūdens dzīvniekus var iedalīt pēc tā, kā tie 

iegūst sev barību. Ūdenī iekritušu lapu sāk 
sadalīt ūdenī mītošās baktērijas un 
mikroskopiskās sēnes. Savukārt lapu klājošās 
mikroskopiskās daļiņas nolasa un apēd 
viendienīšu un citu kukaiņu kāpuri. 

Makstenes, ūdensvaboles kāpurus un vēl 
citus sauc par sasmalcinātājiem, kas lapas 
košļā un sadala sīkās daļiņās. Filtrētāji, kā tīklu 
vērpjošie makstenes kāpuri, tīklā pēc tam 
uztver ne tikai mazās lapu daļiņas, bet arī 
mikroskopiskus 

dzīvniekus. Gliemenes arī ir filtrētāji un 
pārtiek no vissmalkākajiem materiāliem. 
Savācēji meklē lapu pārpalikumus gultnes 
iedobēs. Savukārt plēsoņas sastopamas gan 
starp maziem dzīvniekiem, gan zivīm.

Dzīvnieki stāsta
Daudzi no ūdensdzīvniekiem norāda, kāda ir 

ūdens kvalitāte. Strautvaboles ir pierādījums ar 
skābekli bagātam un tīram ūdenim. Strautos 
dzīvojošo spāru kāpuru un maksteņu klātbūtne 
liecina, ka ūdens ir bagāts ar skābekli un gultne 
nav duļķaina. Tāpat ziemeļu upespērlenes 
kolonija ar daudzām mazām gliemenēm 
norāda uz ļoti labiem apstākļiem. Uz ziemeļu 
ūdenspērlenes čaulas ir redzami gadu 
gredzeni, un ar šo gliemeņu palīdzību var 
novērtēt, kāda ir bijusi ūdens kvalitāte ilgākā 
laika posmā. Viendienītes kāpuri, ir 
"bioloģiskie pH mērītāji". Dažādas sugas var 
izturēt atšķirīgu pH līmeni. Ja ūdenī vienkopus 
atrodamas vairākas viendienīšu sugas, tad 
skaidrs, ka pH līmenis ir virs 5,5. 

Vēzis ar prasībām
Saldūdens sānpelde ir mazs vēžveidīgais. Tas 

var būt līdz divus cm garš, ātri peld un visu 
savu dzīvi pavada zem ūdens virsmas. 
Sānpelde ir viens no ūdens sanitāriem, jo tas 
barojas ar atmirušajām augu un dzīvnieku 
daļām un kritušajām lapām.

Saldūdens sānpeldi barībā izmanto zivis un 
citi dzīvnieki. 

Tā ir jutīga pret skābu un piesārņotu ūdeni, 
tāpēc atrodama tikai tajos strautos vai ezeros, 
kur ūdens ir tīrs!
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Daudzas ūdeņu sīkbūtnes
pārtiek no atmirušām lapām.

Savukārt sīkbūtnes kļūst
par barību zivīm.

Zīmējums: Martins Holmers

Saldūdens sānpelde ir mazs vēžveidīgais,
viens no ūdens sanitārajiem darbiniekiem.

Tas ir svarīgs arī kā barība zivīm
un citiem dzīvniekiem.
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Parastas 
un „neparastas” zivis

Forele un lasis ir migrējošas zivis, kurām 
nepieciešams brīvi plūstošs ūdens, pietiekami 
daudz barības un ar skābekli bagātas gultnes, 
kur tās var iznērst savus ikrus. Dažās 
ūdenstecēs dzīvo pat zuši, kuru eksistence 
mūsdienās ir apdraudēta. Migrējošām zivīm ir 
nepieciešami brīvi pārvietošanās ceļi. 

Citās ūdenstecēs var atrast arī strauta nēģus. 
Tās ir no zivīm ļoti atšķirīgas būtnes - bez 
žaunām un ar piesūcekņa veida muti. Strauta 
nēģi savā piecus gadus ilgajā kāpuru stadijā 
dzīvo ierakušies smilšainās ūdensteču gultnēs 
un pārtiek no tur ieskalotajām atmirušajām 
augu un dzīvnieku daļiņām. Kad strauta nēģi 
kļūst pieauguši, tie vairs neēd – vienīgais 
uzdevums ir pārošanas. Lēni tekošos ūdeņos 
dzīvo līdakas, raudas un asari.

Gliemenes, kas audzē pērles
Ziemeļu upespērlenes ir atkarīgas no svaiga, 

plūstoša ūdens un tīras ūdensteces gultnes. 
Gliemenes mazuļiem ir jādzīvo uz foreļu 
žaunām tik ilgi, līdz tie kļūst pietiekami lieli, 
lai varētu pārcelties dzīvot uz ūdensteces 
gultni. Ceļot, pieķeroties pie zivs, ir gudrs 
veids, kā pārvarēt lielus attālumus, pat pret 
straumi.

Gliemenes var sasniegt pat līdz 120 gadu 
vecumu. Ārkārtīgi retos gadījumos tās veido 
pērles. Kādreiz veiktās alkatīgās zvejas dēļ 
mūsu ūdeņos gliemenes ir gandrīz izzudušas. 
Tagad Ziemeļu upespērlenes ir iekļautas gan 
Eiropas īpaši apdraudēto sugu sarakstā, gan 
Latvijas Sarkanās grāmatas 1.grupā.

 

Lielākajā daļā Latvijā esošo gliemeņu 
koloniju ir atrodamas tikai vecas gliemenes. 
Tas nozīmē, ka nenotiek to atjaunināšanās. 
Cēlonis ir piesārņojuma radītās ūdeņu ķīmiskā 
sastāva izmaiņas, dūņu un sanešu daudzuma 
palielināšanās ūdenstecēs, arī bebru veidotie 
nogulsnes aizturošie aizsprosti.  

Strauta nēģi 
Ilustrācija: Hanss Šēgriens
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Ziemeļu upespērlene

Iepriekš tik izplatītie zuši tagad 
ir kļuvuši ļoti reti sastopami. 
Tos apdraud pārvietošanās ceļus 
aizšķērsojošie šķēršļi un 
pārāk lielā nozveja. 
Foto: Annelī Svanstrēma 
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Bebri pārveido ūdensteces 
Kopš seniem laikiem bebri ir bijuši ūdens 

ainavas sastāvdaļa. Bebri ir sastopami gan 
tekošā ūdenī, gan ezeros. Tie pārtiek no 
ūdensaugiem, īpaši ūdensrožu un dzelteno 
lēpju sakneņiem, krastmalas augiem, koku 
mizām un lapām. Ieeja migā atrodas zem 
ūdens. Bebri seklā, plūstošā ūdenī būvē 
aizsprostus, paceļot ūdens līmeni un tādējādi 
aizsargājot ieeju migā.

Vietās, kurās savus būvdarbus ir veikuši 
bebri, ūdens plūst daudz mierīgāk. Citām 
sugām rodas pavisam jauni nosacījumi.

Bebru nogāztie vai mitruma režīma izmaiņu 
rezultātā nokaltušie koki, kas iekrīt ūdenstecēs, 
kļūst par mirušu koksni un rada izmaiņas 

ūdens vidē. Ejot bojā, tie kļūst par mājvietu 
koksnē dzīvojošajiem kukaiņiem, kurus 
savukārt ēd dzeņi. Vēlāk jau bebru pamestās 
apmetnes kā ilgstošu patvērumu izmanto 
abinieki, sīkie grauzēji, lielāki plēsēji.

Bebri ar savu darbību veido jaunus biotopus 
un padara ūdensteces bagātākas ar citiem 
dzīvniekiem un augiem. Bebru izveidotās 
ūdenskrātuves kalpo kā zivju nārstošanas, 
ūdensputnu ligzdošanas, barošanās un atpūtas 
vietas. Latvijā, apzinoties lielo bebru īpatsvaru, 
to skaits ir jāizvērtē katrā ūdenstecē atsevišķi.

Cirslītis dzīvo mazās grupās 
Ūdens cirslītim, tāpat kā bebram, ieeja migā ir 

zem ūdens, tā aizsargājot savu mitekli pret 
plēsoņām.  Cirslīši bieži vien dzīvo mazās 
grupās un barojas ar ūdens kukaiņiem, 
vēžveidīgajiem un kurkuļiem. Cirslītis var 
ienirt un palikt zem ūdens 20 sekundes.

Foto: Ismo Pekarinens / SCANPIX (Ismo Pekkarinen) 

Cirslītis.
Ilustrācija: Eva Engbloma 

ROTAĻĪGAIS ŪDRS
Ūdru ieraudzīt nav viegli, taču, aplū- 

kojot gar ūdensteci esošos akmeņus, 
var ieraudzīt ūdra mēslus. Ziemā var 
redzēt ķepu nospiedumus sniegā vai 
šļūkšanas sliedi, kur ūdrs ir rotaļājies 
krasta slīpumā. 

Ūdrs dzīvo meža ūdenstecēs, kur tas 
var atrast zivis un abiniekus, īpaši zie- 
mā, kad pārējie ūdeņi ir aizsaluši. Tos 
ietekmējusi zivju skaita samazināšanās, 
ūdensteču regulēšana un piesārņojuma 
palielināšanās. Neraugoties uz visu, 
pēdējā laikā Latvijā ūdru skaits ir ne- 
daudz palielinājies.
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Daudz barības sikspārņiem
Arī sikspārņi labprāt uzturās pie  ūdenstecēm, 

kur pietiekamā daudzumā ir atrodama barība – 
lidojošie kukaiņi. 

Melnais strauta strazds 
ēd kukaiņus visu gadu 

Pie ūdens uzturas daudz putnu, jo tur barībai 
var atrast pietiekami daudz kukaiņu. Pavasarī 
zvirbuļi un cielavas lidinās apkārt un ķer tikko 
izšķīlušos kāpurus. 

Visu gadu, pat visaukstākajā ziemas 
laikā, melnais strauta strazds, sev raksturīgi 
šūpojoties, tup uz akmens krāces vidū. Pēkšņi 
tas ienirst zem ūdens un pie pamatnes vēro, 
kur var nomedīt kukaiņu kāpurus. 

Pelēkā cielava arī uzturas pie tekošiem 
ūdeņiem, kur tā medī kukaiņus un 
vēžveidīgos.

Appludinātās sūnas 
Ir grūti dzīvot starp zemo vasaras ūdens 

līniju un pavasara plūdu augsto ūdens līmeni. 
Brīžiem viss ir sauss un izkaltis, brīžiem 
slapjš un izmircis. 

Daudzi augi nevar izdzīvot pārpurvotā 
plūdu zonā, bet vairākām sugām tā 
ir īstā vieta. Tām ir nepieciešamas 
ūdensteces ar dabiskām ūdens līmeņa 
svārstībām.

Šādi ūdenī mītošie augi bieži nodrošina 
dzīvesvietu daudzām ūdens sīkbūtnēm, 
kas savukārt kļūst par barību zivīm un 
citiem lielākiem dzīvniekiem.

Visu gadu, pat visaukstākajā 
ziemā, strauta strazds tup 
straumes vidū uz akmens.

Visu gadu, pat visaukstākajā 
ziemā, strauta strazds tup 
straumes vidū uz akmens.

Attēlā redzama Zviedrijā reti sastopamā sūnu suga 
Dichelyma capillaceum, kam nepieciešama ūdenstece 
ar dabiskām ūdens stāvokļa variācijām, lai tā varētu augt. 
Foto: Henriks Veibuls
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LIETUSSARGA 
UN PAVADOŠĀ 
TIPA SUGAS 
Lietussarga tipa sugas ir sugas, kurām ir augstas 
prasības pret saviem dzīves apstākļiem. Apvidos, 
kuros ir izteikts šo sugu populācijas īpatsvars, 
bieži vien dzīvo arī daudz citu sugu pārstāvji. 

Medņi, melnās krāšņvaboles, bēdroži, un 
baltmugurdzeņi  ir tipiskas meža ainavas 
lietussarga sugas. Arī ūdens vides veidotajā  
ainavā mīt daudzas lietussarga tipa sugas.

• Ziemeļu ūdenspērlenei ir vajadzīgs tīrs, neskābs 
ūdens, tīras gultnes un daudz foreļu, kuru žaunās 
upespērleņu mazuļi – glohīdijas –  pavada savu pirmo 
dzīves posmu. 

• Lasim ir vajadzīgs tīrs ūdens, tīras gultnes 
un brīvi migrācijas ceļi.

• Ūdrs vēlas tīru ūdeni un daudz zivju. 

• Zušiem ir jābūt pieejamiem brīviem 
migrācijas ceļiem.

• Lielajam tritonam ir nepieciešams ūdens, 
kas nav skābs un kur nedzīvo zivis, 
citādi tas tiek apēsts. 

Visas minētās sugas 
un citas daudzveidīgās 
ūdeņu sīkbūtnes 
kā pavadošās sugas 
norāda uz kvalitatīvu 
ūdens aprites sistēmu 
apkārtējā ainavā!
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• Latvijā ir uzskaitīts 3751 ezers, no tiem 
1271 cilvēku veidots. To kopējā platība 
ir 1,5% no Latvijas teritorijas.

• Latvijā ir ap 12500 upju ar kopējo 
garumu aptuveni 38000 km. No tām 
11659 ir īsākas par 10 kilometriem. 
Tikai 17 Latvijas upes ir garākas par 
100 kilometriem. 

• Latvijā ir vairāki tūkstoši ūdenī mītošo 
sīkbūtņu sugu. 

• Latvijas upēs un ezeros ir aptuveni 40 
vietējās zivju sugas.

• Mitraines ir ne tikai dzīvesvieta 
daudziem augiem un dzīvniekiem, 
bet arī dabas pašattīrīšanās iekārta. 
Tās var palēnināt arī lielas ūdens 
straumes.

• Ziemeļu upespērlene ir viena no 
visilgāk dzīvojošām ūdens faunas 
sugām.

Vai tu zini, ka:
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Pirmatnējais ūdens, 
dabīgais ūdens, 
saimnieciski 
ietekmētais ūdens

Meži bieži tiek iedalīti tipos atkarībā no tā, kā 
cilvēks ir ietekmējis mežu. Mēs runājam par 
pirmatnēju mežu, dabisku mežu un intensīvi 
apsaimniekotu mežu.

Līdzīgi var iedalīt arī meža ūdeņus – 
pirmatnējos ūdeņos, dabiskajos ūdeņos un 
saimnieciski ietekmētos ūdeņos. Pirmatnējie 
ūdeņi ir tās ūdens vides, kuras cilvēks nav 
ietekmējis. Šādas vietās ir labi priekšnotei- 
kumi dabīgai florai un faunai. Dabīgie ūdeņi ir 
tādi, kuri ir maz ietekmēti. Saimnieciski 
ietekmētos ūdeņus cilvēks ir stipri izmainījis. 
Šādos ūdeņos trūkst priekšnosacījumu da- 
biskai savvaļas augu un dzīvnieku dzīvei.

Tā mēs esam ietekmējuši 
savus ūdeņus:
• Latvijā dažādiem regulēšanas pasākumiem 

ir tikušas pakļautas ap trešdaļu no mūsu 
ūdenstecēm, tās iztaisnojot, veicot gultņu 
tīrīšanu vai padziļināšanu.

• Regulējošo, drenējošo un citu grāvju un 
kanālu kopgarums pārsniedz 66 350 km, kas 
norāda par ļoti intensīvu cilvēka ietekmi uz 
meža un ūdens dabas sistēmām Latvijā.

• Nozīmīga daļa no mūsu mitrājiem ir 
iznīcināti, līdz ar to iznīcinot arī dabas 
pašattīrīšanas iekārtas, kas varētu ūdenī 
samazināt slāpekļa, fosfora un dūņu 
daudzumu.

• Pēc zviedru zinātnieku izvērtējuma 
meliorācijas sistēmas, kā arī to renovācija 
un rekonstrukcija negatīvi ietekmē 
ūdenstecēs mītošās floras un 
faunas sugas. 

• Transportlīdzekļu bojājumi var izraisīt 
augsnes daļiņu ieskalošanu strautos, kas 
savukārt veicina gultņu aizsērēšanu. 

• Daudziem ezeriem un upēm ūdens 
regulēšanas dēļ ir stipri izmainīts ūdens 
līmenis. Tas ir veicinājis dabisko palieņu 
izzušanu. 

• Nereti ūdens ezeros un ūdenstecēs ir skābs, 
un zivīm tajā nav labvēlīgi apstākļi. Ūdens 
pārskābināšana nogalina arī kukaiņus, 
kas ir zivju un putnu barība. Bieži 
meža ūdeņu pārskābināšanu 
izraisa mežsaimniecība.
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Pārvietošanās šķērslis

Transportlīdzekļa braukšanas radīti bojājumi

Meža grāvisPārvietošanās šķērslis

Transportlīdzekļa braukšanas radīti bojājumi

Meža grāvis

Forele
Ilustrācija: Hanss Šēgriens
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Aizsargājošā piekrastes josla

Trejlapu puplaksis 

Aizsargājošā piekrastes josla

Trejlapu puplaksis 

• Koku ciršanu krastmalas 
zonā neveiciet. Ja tomēr 
nolemsiet to darīt, tad 
cērtiet kokus ar ļoti 
mazu intensitāti.

• Krastmalas joslas 
aizsardzības nolūkā 
saglabājiet atsevišķus 
pār ūdensteci pārlīkušos 
kokus, lapu kokus, 
resnākos skuju kokus un krūmus, 
kas stāv krasta līnijā un liecas pāri ūdenim.

• Kopšanas cirti krastmalas joslā, vismaz 20 – 
25m attālumā līdz ūdens malai, ieteicams 
veikt mazā apmērā, izņemot gadījumus, kad 
krastmalas joslā izveidojusies viena vecuma 
egļu audze – tā retināma, pirmkārt, izcērtot 
egles un veidojot vairākstāvu mistrotu audzi.

• Ja krastmalas mežaudze pagātnē nocirsta 
kailcirtē, tad tā atstājama dabiskai 
atjaunošanai.

• Izvairieties no transportlīdzekļu radītiem 
braukšanas bojājumiem. Cenšaties organizēt 
mežizstrādes darbus, kad zeme ir sasalusi 
vai sausa. Nekad nebrauciet ar 
transportlīdzekli tuvu ūdenstecēm.

• Ja nepieciešams šķērsot ūdensteci, 
izmantojiet pagaidu tiltu vai ko tamlīdzīgu. 
Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas 
sakārtojiet šo pārbrauktuvi, lai nodrošinātu 
brīvu ūdens tecējumu.

• Atlieciet atpakaļ akmeņus, ja ūdensteces 
tīrīšanas laikā tie tikuši izņemti.

• Aizberiet ciet grāvjus, kam mežizstrādē nav 
nekādu funkciju. Vēlāk atkal atjaunosies 
mitrāji, kas novērš ūdensteču aizaugšanu ar 
dūņām.

• Ļoti uzmanīgi lietojiet ķīmiskās vielas un 
naftas produktus mežā izmantotā tehnikā, 
maksimāli mazinot to ietekmi uz apkārtējo 
vidi, t.sk. nodrošinot to neiesūkšanos zemē 
vai nenonākšanu ūdenstecēs un ūdenstilpēs.

• Nepielietojiet ķīmiskus augu aizsardzības 
līdzekļus meža apsaimniekošanā ūdensteču 
un ūdenstilpju krastmalas zonā, vismaz 20 
metru attālumā līdz ūdens malai. Vislabāk 
izvairieties vispār no šo līdzekļu 
izmantošanas meža apsaimniekošanā.

Strautnagaine 

To Tu vari izdarīt,
lai nodrošinātu dzīvu

meža ūdeni
Vispirms rūpīgi apsveriet un izplānojiet

savu saimniecisko darbību vietās,
kas saskaras ar ūdensteci vai ūdenstilpi! 
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Mirusi koksne 
dod dzīvi

Jau sen ir zināms, ka mirušai 
koksnei mežā ir svarīga loma 
bioloģiskās daudzveidības no- 
drošināšanā. 

Tas attiecas arī uz ūdens- 
tecēm. Koku stumbri un 
lielie zari izveido atvarus, 
ieplakas un slēptuves, kā arī 
palielina ūdensteces daudz- 
veidību. Tādējādi dzīvnie- 
kiem un augiem rodas vairāk 
biotopu dzīvošanai.

Šis ūdensteces gultnē esošais baļķis maina 
ūdens straumi un sašķiro gultnes substrātu. 
Rupjākais materiāls straumes augšpusē virs 
baļķa kļūst par foreļu nārsta vietām. 
Tas patīk arī Ziemeļu upespērlenei. 
Smalkākajā materiālā lejpus baļķim dzīvo 
sānpeldes, strauta nēģi un 
viendienītes kāpuri. 

Piekrastes joslā 
esošie vecie 
koki iekrīt 
strautā

Zem koku celmiem
foreles mazuļi 
var patverties
no plēsoņām.

Zem koku celmiem
foreles mazuļi 
var patverties
no plēsoņām.
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Bebri nogāž kokus, 
kas ūdenstecēs 
kļūst par mirušo 
koksni

Mirušajā koksnē mitinās 
strautenes kāpuri, 
viendienītes kāpuri, 
strautnagaines un sūnas

Mirusī koksne uztver 
augu materiālus, 
kas kļūst par barību 
daudzām ūdeņu 
sīkbūtnēm, kuri vēlāk 
savukārt kļūst par 
pārtiku zivīm.

Mirusī koksne uztver 
augu materiālus, 
kas kļūst par barību 
daudzām ūdeņu 
sīkbūtnēm, kuri vēlāk 
savukārt kļūst par 
pārtiku zivīm.

Akmeņiem ūdenī 
ir līdzīga funkcija 
kā mirušai koksnei
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Forele aizšaujas prom 
pa dzidro meža strautu. 

Parastās zalktenes 
rozā ziedi mirdz
piekrastes mežā. 

Ir vēl dažas nedēļas 
laika līdz lapu 
plaukšanai.
 
Pavasara pirmās 
cielavas tipina 
pa strauta akmeņiem 
un ķer tikko 
izšķīlušos kāpurus. 

Vietā, kur ūdenstece 
ir paplašinājusies 
un veido grīšļu mitrāju, 
iznāk ganīties aļņa govs. 

Vai mani bērni 
un mazbērni arī 
to visu varēs piedzīvot?

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, 
 kurā cilvēks un daba dzīvo harmonijā. 
 Uzzini vairāk par Pasaules Dabas Fondu – www.pdf.lv

Pasaules Dabas Fonds , Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV–1010, Latvija
Tel. 67505640, e-pasts info@pdf.lv, www.pdf.lv
  

Izdevuma teksts: Pasaules Dabas Fonds pēc WWF Zviedrija sagatavotiem materiāliem.
Izdevuma konsultants: Andris Urtāns. Valodas konsultante: Agnese Brice. 
Izdevumu atbalsta: WWF Zviedrija. Izdevums ir izgatavots SIA „Jelgavas tipogrāfija” 
uz Arctic Volume papīra. Papīra ražošanā izmantota koksne, kas ir iegūta FSC standartam 
atbilstoši apsaimniekotos mežos. FSC sertifikācijas sistēma nodrošina, ka meža 
apsaimniekošanas praksē ievērotas vides, sociālās un ekonomiskās intereses.
SIA „Jelgavas tipogrāfija” ir pilnvērtīgs FSC sertificētās produkcijas piegādes ķēdes dalībnieks.

Kļūsti par Pasaules Dabas Fonda atbalstītāju un piedalies dabas aizsardzībā! 
Uzzini vairāk www.pdf.lv, rakstot uz e-pastu info@pdf.lv vai zvanot 67505640


