
Salacas baseina ūdens bilances elementi (ūdens avoti)
Salacas upes bāzes noteci veido ūdens no vismaz trim dažādiem avotiem 

(bilances elementiem): D2br artēziskā ūdens horizonta ūdens, iekšmorēnas 
lokālo ūdens slāņu ūdens un notece no augstajiem purviem (3. att.). Papildus 
jāmin notece no Burtnieka ezera, kur saplūst jau iepriekš minēto tipu ūdens, bet 
izotopu signāls ir modulēts iztvaikošanas rezultātā. Bāzes plūsma tiek 
papildināta ar laikā krasi mainīgo nokrišņu ūdens virszemes noteci, kur izotopu 
signālam ir izteikti sezonāls raksturs un to modulē iztvaikošana noteces laikā.

Paraugošanas vietu izvēle pazemes ūdeņu bilances elementu izpētei ar 
stabilajiem izotopiem Salacas upes baseinā
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Ievads
Reģionālie hidroģeoloģiskie modeļi balstās uz pieņēmuma, ka zināšanu 

trūkumu par teritorijas ģeoloģisko uzbūvi var kompensēt ar vispārinājumu par 
infiltrācijas apjomu un iežu filtrācijas īpašībām: modelī mainot to vērtības tiek 
panākta aprēķināto pazemes ūdeņu līmeņu atbilstība novērotajiem (Rushton, 
2003). Matemātiskie modeļi, kuros ir pieņemtas neprecīzas infiltrācijas un 
filtrācijas īpašību vērtības, var sniegt būtiski kļūdainus pārējo ūdens bilances 
elementu kvantitatīvā novērtējuma rezultātus, t.i, kļūdaini var tikt novērtēts 
ūdens daudzums atsevišķos ūdens horizontos, dažādu horizontu ūdeņu 
noplūde virszemes ūdeņos utml. Viena no metodēm, kā ir iespējams nodalīt 
dažādu ūdens bilances elementu īpatsvaru, ir stabilo izotopu kā konservatīvu 
traseru satura analīze ūdeņos.

Mērķis
Izvēlēties reprezentatīvas paraugu ņemšanas vietas stabilo izotopu 

analīzēm ūdeņos no dažādiem ūdens avotiem.

Teorētiskais pamatojums
Stabilo izotopu signālam nokrišņu ūdenī ir izteikti sezonāls raksturs (1. 

att.): aukstajos gadalaikos smago 2H un 18O izotopu saturs ir ievērojami 
zemāks nekā siltajos gadalaikos, pie tam ir vērojamas būtiskas izmaiņas no 
gada uz gadu un katrai lietus gāzei ir raksturīgs savs izotopu signāls. Papildus 
iztvaikošanas gaitā no augsnes vai ūdens virsmas mainās sākotnējā smago 2H 
un 18O izotopu daudzuma attiecībā. 

Izvēlētās paraugu ņemšanas vietas
Pētījuma pirmā etapa svarīgākais uzdevums ir reprezentatīvu izdalīto 

bilances elementu paraugu ņemšanas vietu izvēle. Izvēlētajām vietām jāatbilst 
šādiem nosacījumiem: minimāla paraugojamā bilances elementa ūdens 
sajaukšanās ar citiem ūdeņiem, iespēja nomērīt ūdens līmeni un noņemt ūdens 
paraugu. 
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1. att.  Sezonālās D iztrūkuma un δ18O 
vērtības nokrišņu ūdenī, Rīgas 
meteoroloģiskā stacija. 1980.-1989. gg. 
Punkti - mēneša daudzgadīgā vidējā 
vērtība, treknā līnija - trīs mēnešu 
daudzgadīgā  vidējā vērtība, tievā 
pārtrauktā līnija - ilggadīgā vidējā 
vērtība (pēc IAEA/WMO, 2014). 

Pateicības
Pētījums tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība 
un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu 
izpēte" ietvaros. 

Savukārt pazemes ūdeņos, atkarībā 
no to uzturēšanās laika pazemē, 
sezonālās izotopu signāla atšķirības 
izlīdzinās (Mook, 2001). Šo apstākļu dēļ 
ir iespējams nošķirt dažādas izcelsmes 
ūdeni, izmantojot izotopu metodes un 
novērtēt hidroģeoloģisko modeļu 
aprēķinu atbilstību faktiskajai ūdens 
apmaiņai, un attiecīgi arī modeļos 
izmantoto parametru vērtību atbilstību 
faktiskajai situācijai.

Ir sagaidāms, ka Salacas baseinā Burtnieka ezers dos līdzīgu 
iztvaikošanas signālu, kā tas ir novērojams Daugavā Pļaviņu ūdenskrātuvē, 
tādējādi, vasaras sezonā ļaujot precīzi identificēt ezera ūdens komponenti.

2. att. Stabilo izotopu saturs 
Daugavā pie Aizkraukles 
(LU ĢZZF ĢPRMC nepublicēti 
materiāli)

Analizējot stabilo izotopu saturu ūdens paraugos no Pļaviņu ūdenskrātuves 
(2. att.), pēc izotopu satura attiecības ir iespējams nodalīt dažādu sezonu 
ūdeņus:
1. izteikts ziemas signāls ar zemām delta vērtībām
2. vasras signāls ar augstām delta vērtībām un iztvaikošanas ietekmi
3. vasarai raksturīgais signāls saglabājas līdz pat vēlam rudenim
4. iztvaikošanas regresijas līnijas sākuma punkts aptuveni sakrīt ar vidējām 

Latvijas pazemes ūdeņu izotopu vērtībām (d18O‑11.0 ‰ un d2H ‑79.2 ‰).

3. att. Salacas baseina bilances elementu shematisks izvietojums. 1 - nokrišņu 
ūdeņi, 2 - Salacas bāzes plūsma no Burtnieku ezera, 3 - paātrinātā plūsma 
Burtnieku ūdens horizontā, 4 - Burtnieku horizonta pamatplūsma, 5 - 
iekšmorēnas ūdeņu plūsma, 6 - virszemes notece Salacas pietekās, 7 - notece 
no augstā purva.

D2br ūdens horizontā, kas ir izplatīts Salacas upes baseinā, ir raksturīga gan 
pamatplūsma, gan t.s. paātrinātā plūsma. Paātrinātās plūsmas ūdenim 
raksturīgs maz mineralizēts infiltrācijas ūdens (EVS 110-120 µS/cm, pH 6,55-
6,85, t 6,6-6,8 oC; 07/12/2014), kāds izplūst, piemēram Govs alas avotā. D2br 
horizonta pamatplūsmas ūdeņiem raksturīgs lielāks izšķīdušo vielu saturs, tā 
urbumā DB 17062 sausnes saturs ūdeņos ir 330 mg/l, pH 7,4 (LVĢMC urbumi, 
[bez dat]). Pamatplūsmas ūdeņi pie Govs alas izplatīti 5-10 m dziļumā.

Kombinējot datus 
par izotopu satura 
variācijām paraugotajos 
ūdeņos un virszemes 
ūdens un pazemes 
ūdeņu līmeņu starpības 
izmaiņām, domājams 
varēs izdalīt atsevišķus 
Salacas upes bāzes 
plūsmas komponentus, 
kā arī noteikt to 
īpatsvaru kopējā upes 
ūdens bilancē.

4. att. Paraugu ņemšanas vietu izvietojums Salacas baseinā. 1 - nokrišņi, 2 - 
izteka no Burtnieka, 3 - D2br paātrinātā plūsma, 4 - D2br pamatplūsma, 5 - 
iekšmorēnas ūdeņi, 6 - virszemes notece Salacas pietekā Ramatā, 7 - notece no 
Lielpurva, 8 - Lielpurva un virszemes noteces jaukti ūdeņi Piģelē, 9 - Salacas 
ūdeņi vidustecē. Kartes pamatne: Latvijas kvartāra nogulumu karte. 
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