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IEVADS
Korkuļu ūdensrijējs ir unikāls ģeoloģisku objektu komplekss Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā,

Daugavas kreisajā krastā pie Aizkraukles. Tas ietver Dešupīti jeb Korkules upīti un vairākus ūdensrijējus
tajā, Korkules sausgultni, Lauces upes ielejas pamatkrasta nogāzi un tajā izplūstošos avotus, kuri
atrodas 650 – 720 m attālumā no Korkuļu ūdensrijējiem. Līdz šim avotu hidrauliskā saistība ar Korkuļu
ūdensrijējiem nebija eksperimentāli pierādīta. .

2014. gadā Korkuļu sausgultne un ūdensrijējs bija nominēti par gada ģeoloģisko objektu, un tas ir
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis.

MĒRĶIS
Izpētīt Korkuļu sausgultnes un ūdensrijēju hidroģeoloģiskos apstākļus, izmantojot trasēšanas

metodi.

PĒTĪJUMU TERITORIJA
Korkuļu ūdensrijējs un avoti ir izvietoti uz Viduslatvijas zemienes Lejasdaugavas senlejas un

Augšzemes augstienes Seces paugurmasīva robežas.
Šis ģeoloģiskais objektu komplekss ir izveidojies vietā, kur plaisainos dolomīta slāņus sedzošo

morēnas nogulumu biezums un izplatība ir nevienmērīgi, radot iespēju virszemes ūdeņiem no Korkules
upītes noplūst augšdevona dolomītu slāņos, kuri apakšējā daļā ir ūdens piesātināti. Vienlaikus, netālu
esošā Lauces upes ieleja ir iegrauzusies dolomīta slāņkopā, drenējot tajos esošos augšdevona Pļaviņu -
Daugavas ūdens horizontu kompleksa (D3pl-dg) ūdeņus, kas spēcīgāku un vājāku avotu veidā izplūst
ielejas nogāzes pakājē (1. un 2. att.). Lauces ielejas nogāzes augšdaļā vairākās vietās ir redzami līdz 1,5
m augsti dolomītu atsegumi, bet citviet pamatiežus nogāzē sedz plāns deluviālo nogulumu slānis.

Zem 2-11 m biezajiem kvartāra nogulumiem iegulošo Daugavas svītas (D3dg) plaisaino dolomītu
biezums ir 9-11 m, to virsma ir ap 61-65 m v.j.l. atzīmēs, kas saskan ar Korkuļupītes ielejas iegrauzuma
dziļumu 64-66 m v.j.l. un pamato ūdensrijēju veidošanās iespējamību. Turklāt, Daugavas svītas
ģeoloģiskās uzbūves īpatnība Lauces ielejas tuvumā ir karsta izpausmes, kas te parādās vertikālu
šahtveida iebrukumu un dažāda izmēra un formas tukšumu veidā (Buls, Juškevičs 2007).

Zem Daugavas svītas iežiem ieguļ Salaspils svītas (D3slp) zilgani māli ar atsevišķām merģeļa un
domerīta starpkārtām un kunkuļainu vai brekčijveida dolomītu starpslānīti kontakta zonā. Salaspils
svītas virsa atrodas ap 54-56 m virs jūras līmeņa (Buls, Juškevičs 2007), vidēji 15 m augstāk par ūdens
līmeni Laucē. Salaspils svītas nogulumu biezums ir ap 18-20 m. Zem tās vidēji 35 m v.j.l. līmeņa dziļumā
ieguļ augšdevona Pļaviņu svītas (D3pl) karbonātiskie nogulumi, ko pārsvarā veido plaisaini dolomīti ar
dolomītmerģeļa, merģeļa starpkārtām (LVĢMC [Bez dat.]).

Lielākais avots (A1), kas izplūst Lauces ielejas labajā krastā, atrodas apmēram 55 m v.j.l. augstumā
– tātad uz kontaktvirsmas starp Daugavas svītas dolomītiem un Salaspils svītas vāji caurlaidīgajiem
nogulumiem. Šis avots izvietots plašā avotcirkā Lauces ielejas nogāzē. Pārējie avoti izvietoti
hipsometriski zemāk, Lauces ielejas nogāzes pakājē, ap tiem nav cirkveida paplašinājums. Tā kā šajā
augstumā griezumā vajadzētu būt Salaspils svītas vāji caurlaidīgajiem nogulumiem, tad iespējams,
pārējie avoti tāpat izplūst no Daugavas – Salaspils svītu kontaktvirsmas, bet tā kā te pamatiežus sedz
biezāka deluviālo nogulumu sega, ūdens plūsma turpinās zem šiem nogulumiem un avoti izplūst tikai
nogāzes pakājē. Savukārt galvenā avota veidotais cirks ir radījis labvēlīgus apstākļus avota izplūdei tieši
no dolomītiem.

1. att. Shematizēts hidroģeoloģiskais 
griezums pa līniju A-B (skat. 2. att.).

Pētījums veikts ar ERAF projekta nr.  Nr.2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007 un 
Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" 

apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu izpēte" atbalstu.

MATERIĀLI UN METODES
Pētījuma gaitā tika veikta teritorijas apsekošana un upes un avotu ūdens pH, elektrovadītspējas

(EVS) un temperatūras, kā arī caurplūduma mērījumi, nosakot straumes ātrumu un ūdensteces
šķērsgriezuma laukumu, Korkuļu upītē ūdensrijēja tuvumā un avotu iztekās (1. tabula, 2. attēls).
Mērījumi veikti ar multiparametru iekārta WTW multi 3420, ar kuru noteikts ūdens pH, EVS un t oC.

Hidrauliskās saistības un pazemes ūdeņu plūsmas ātruma noteikšana veikta, pielietojot krāsvielas
izsekošanas (trasēšanas) metodi, par krāsu izmantojot nātrija fluorescīnu jeb uranīnu (C20H10Na2O5).
Krāsviela tika pievienota Korkuļu ūdensrijējā ieplūstošajam ūdenim, bet krāsvielas mērījumi ar
fluorometra zondi GGUN-FL24 tika veikti vistuvāk Korkuļu ūdensrijējam iztekošā galvenā avota ūdenī (3.
att.). Zonde spēj izšķirt nātrija fluorescīna koncentrāciju ūdenī pie ļoti zemām koncentrācijām
(~0,005µg/L). Fluorometrs aprīkots arī ar temperatūras un duļķainības sensoriem, kas ļauj spriest par
citu ūdens parametru izmaiņām eksperimenta gaitā. Iekrāsošanai izmantoti 260 g uranīna. Fluorometra
mērījumi galvenā avota izplūstošajā ūdenī tika uzsākti 47 minūtes pēc krāsas ieliešanas Dešupītē un tika
turpināti vēl 1 dienu un 5 stundas, līdz krāsas koncentrācija bija samazinājusies līdz ūdens dabīgā fona
vērtībām.

REZULTĀTI
Trasēšanas eksperimenta ietvaros galvenā avota iztekošajā ūdenī nomērīta krāsvielas koncetrācija

ar intervāliem 10 sekundes (pirmās 4 stundas) un 1 minūti (pārējā laikā). Rezultātā iegūta līkne (4.
attēls), kuras raksturs liecina par labi attīstītu pazemes ūdens eju ar vienu galveno kanālu (Taylor &
Greene, 2008). Krāsas pirmā klātbūtne avota ūdenī konstatēta 2 stundas 25 minūtes pēc ieliešanas
brīža, bet krāsas koncentrācijas maksimums (1836 µg/L) konstatēts tieši 3 stundas pēc krāsas ieliešanas
brīža. Krāsas koncentrācijas samazināšanās pēc maksimuma sasniegšanas ir strauja, bet sākot ar 5
stundām pēc testa sākuma koncentrācijas pazemināšanās notiek ļoti lēnām un pat 24 stundas pēc
eksperimenta sākuma avota ūdenī konstatēta ~0,5 µg/L krāsas koncentrācija.

Mērījumu precizitāti eksperimenta sākumā ietekmē augstās “baseline” vērtības, kuras norāda uz
iespējamu signāla zudumu ārējo faktoru ietekmē, kam par iemeslu var būt tuvu stāvoši eksperimenta
interesenti, bet, kā redzams, tas mērījumu precizitāti ietekmē tikai eksperimenta sākumā, radot
mērījumu precizitātes kļūdu ~2 µg/L robežās.

Par labi attīstītu pazemes ūdens galveno eju vai plaisu sistēmu dolomītu slāņkopā liecina arī ūdens
pārvietošanās ātrums, kas pēc eksperimenta rezultātiem ir 5-6 km/dnn. Kumulatīvu aprēķinu rezultātā
iegūts, ka caur avotu eksperimenta laikā izgājuši 144 grami krāsvielas, kas sastāda 55% no sākotnēji
izmantotā krāsas daudzuma (260 grami).

Pētījuma laikā veiktie Korkules upītes, galvenā avota un avotu strauta caurplūduma mērījumi (1.
tabula) rādīja, ka avotos izplūst vairāk ūdens, nekā ir Korkules upītē pirms ūdensrijējiem, kas liecina, ka
upītes ūdeņi sajaucas ar reģionālo pazemes ūdeņu plūsmu. Ūdeņu fizikāli ķīmisko parametru mērījumi
Korkules upītē un avotos, tāpat norādīja, ka notiek ūdeņu sajaukšanās. Galvenajā avotā, spriežot pēc
nedaudz augstākās temperatūras, ir lielāks Korkules upītes ūdeņu īpatsvars, savukārt tālākajos avotos
(nr. 2-4), kas izplūst hipsometriski zemāk, ūdens temperatūra ir zemāka, un tas var liecināt par lielāku
pazemes ūdeņu īpatsvaru, un garāku ūdeņu ceļu pazemē. Pēdējo apstiprina arī tas, ka te šajos avotos
krāsvielas parādīšanās tika novērota 15-30 minūtes vēlāk. Bet iespējams, tas skaidrojams ar avotu
ūdens plūsmu cauri nogāzes nogulumiem.

1. tabula. Avotu un Korkules upītes caurplūdums un fizikāli ķīmiskie parametri, 17.05.2014

SECINĀJUMI
Veiktais eksperiments ir pierādījis Korkules upītes ūdensrijēju atslodzi Lauces upes ielejas

pamatkrastā esošajos avotos.
Noskaidrots, ka pastāv viena dominējoša plaisu sistēma, kas novada ūdeni no ūdenrijējiem uz

avotiem, kuru papildina virkne sekundāras mazākas plaisu sistēmas.
Avotos izplūst ne tikai Korkuļupītes ūdeņi, bet arī reģionālās pazemes ūdeņu plūsmas ūdeņi.
Teritorijā būtu veicami papildus pētījumi, analizējot avotos izplūstošo ūdeņu ķīmisko sastāvu, un

nosakot Korkules upītes, D3pl-dg horizonta ūdeņu un citu iespējamo ūdeņu īpatsvaru avotos.
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4. att. Uranīna koncentrācijas izmaiņas galvenajā avotā

Mērījumu punkts t, oC pH EVS, µS/cm Caurplūdums, l/s
Korkule 1 14,1 7,94 460 35

Korkule, 2. ūdensrijējs 13,9 7,94 465 -
Galvenais avots, 1 9,2 7,67 420 48

Avots 1A 9,0 7,58 430 -
Avots 2 8,1 7,71 380 -
Avots 3 8,2 7,60 375 -
Avots 4 8,0 7,64 360 -

Avotu (1, 1A, 0) strauts - - - 56
Lauces upe 12,8 8,05 435 -

2. att. Pētījumu vietas Korkuļupītē un Lauces upes ielejā

3. att. Iekrāsotā ūdens plūsma ūdensrijējā un izplūde galvenajā avotā (J. Metuma foto, 17/05/2014)


