A5 aktivitāte “Sagatavošanās darbi hidroloģisko un hidromorfoloģisko pārveidojumu
ietekmes samazināšanai riska ūdensobjektos”

ATSKAITE PAR IZPĒTES DARBU
REZULTĀTIEM AĢĒ UN MERGUPĒ

Atskaites autori
Kaspars Abersons1 un Jolanta Jēkabsone2
Lauka darbi, datu apkopošana un apstrāde
Amanda Tropa1, Jānis Bajinskis1, Kaspars Ivanovs1, Rūdolfs Tutiņš1 un Emīls Rubīns2
1

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; 2 Valsts SIA “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Rīga, 2020

Kopsavilkums
Izpētes darbi Aģē, Mergupē un to pietekās tika veikti projekta LIFE GoodWater IP A5.1 aktivitātes
ietvaros. Balstoties uz izpētes darbu rezultātiem, A5.2. aktivitātē tiks sagatavoti konkrēti risinājumi
hidromorfoloģiskās un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, kas vēlāk tiks īstenoti aktivitātē C9.
Izpētes darbu ietvaros Aģē tika apsekoti 95% no ūdensobjektā G264 esošās upes daļas, savukārt tās
pietekās apsekoti attiecīgi 54% (Torā), 43% (Mazupītē) un 8% (Igatē) no to kopējā garuma. Mergupē
apsekoti 70% no upes kopējā garuma (netika apsekota augšpus Ķēču dzirnavezera esošā upes daļa),
bet tās pietekā Zaubē – aptuveni 20% no upes garuma. Izpētes laikā novērtēti gan upju raksturlielumi,
gan to zivju fauna un ekoloģiskā kvalitāte. Hidromorfoloģiskie raksturlielumi novērtēti, izmantojot
Lielbritānijā izstrādāto klasisko River Habitat Survey jeb RHS metodi. Papildus, izmantojot modificētu
Trout Habitat Score jeb THS metodi novērtēta upes piemērotība taimiņam / strauta forelei. Zivju faunas
novērtēšanai veikta zivju uzskaite ar elektrozveju, savukārt ekoloģiskā kvalitāte novērtēta, izmantojot
Latvijas zivju indeksu lašveidīgo zivju ūdeņiem.
Gan Aģē, gan Mergupē vislielāko ietekmi uz upes hidromorfoloģisko kvalitāti un zivju faunu atstāj
aizsprosti. Aģē vienīgais aizsprosts ir Aģes HES, taču tas atrodas upes lejtecē, aptuveni 10 km attālumā
no tās ietekas jūrā un bloķē anadromo sugu (lasis, taimiņš un upes nēģis) migrāciju uz lielāko Aģes upes
sateces baseina daļu. Uz Mergupes pašlaik atrodas četri aizsprosti – Brūnu HES, Krīgaļu HES, Nītaures
dzirnavezers un Ķēču dzirnavezers. Ceļotājzivju nonākšana līdz Mergupei nav iespējama Lielajā Juglā
izbūvēto aizsprostu dēļ, taču aizsprosti bloķē potadromo zivju sugu migrāciju Mergupē. Aizsprosti ne
tikai bloķē zivju migrāciju, bet arī appludina straujteces. Aģē HES appludināto straujteču platība ir 10–
20% robežās no kopējās straujteču platības ūdensobjektā G264 esošajā Aģes daļā. Mergupē
appludināto straujteču platība varētu būt 15–30% robežās no kopējās straujteču platības šajā upē.
Otrs nozīmīgākais hidromorfoloģisko stāvokli ietekmējošais faktors ir meliorācija. Aģē taisnotā posma
garums ir aptuveni 15 km, savukārt Aģes pietekās pārveidota ir faktiski visa to gultne. Meliorētā posma
hidromorfoloģiskā kvalitāte Aģē ir slikta vai vidēja, gultnes dabiskošanās konstatēta galvenokārt Aģes
pietekas Mazupītes lejtecē un, mazākā mērā, arī Toras vidustecē. Mergupē un Zaubē meliorācijas
ietekme ir mazāka. Šajās ūdenstecēs iztaisnoto posmu garums ir aptuveni seši kilometri un lielā
taisnoto posmu daļā norisinās gultnes dabiskošanās.
Mazāka ietekme uz upju hidromorfoloģiskajiem raksturlielumiem ir arī bebru aizsprostiem, koku
sagāzumiem, cilvēku veidotiem akmeņu krāvumiem vai citiem objektiem (caurtekas, aizsprostu
paliekas u.c.).
Gan Aģes, gan Mergupes zivju fauna kopumā atbilst līdzīgu ūdensteču zivju faunai. Tāpat, zivju
uzskaites rezultāti liecina, ka ihtiofauna un zivju indeksa vērtība kopumā atbilst nozīmīgākajām iepriekš
aprakstītajām ietekmēm. Zīmīgi, ka pašlaik dabiskajos posmos zivju faunas stāvoklis ir labāks un zivju
indeksa vērtība ir augstāka nekā iepriekš.
Potenciāli efektīvākais veids upju hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanai ir zivju ceļa
izbūve Aģes HES (vēlams arī Brūnu HES un citos aizsprostos). Stāvokļa uzlabošanai vēlama arī mākslīgu
straujteču kaskādes izveidošana meliorētajos posmos, autoceļa V60 caurtekas uz Mergupes un
autoceļa V73 caurtekas uz Zaubes pārbūve, kā arī bebru populācijas samazināšana, cilvēku veidoto
akmeņu krāvumu izvākšana un bijušo Vites un Mores Muižas dzirnavu konstrukciju pārbūve.
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Summary

River survey in Aģe and Mergupe rivers was performed within the activity A5.1 of LIFE GoodWater IP
project. Conclusions of this survey will be used in activity A5.2. for development of solutions for
improvement of hydromorphological and ecological quality in demo water objects. These solutions will
be implemented within activity C9.
In water body G264 95% of length of Aģe River and 54%, 43% and 8% in its tributaries Tora, Mazupīte
and Igate respectively was surveyed. In Mergupe River 70% from its riverbed was surveyed (survey was
not performed in part of river located upstream Ķēču Watermill) while in Zaube River which is the
largest tributary of Mergupe River the share of surveyed part of riverbed reached 20%. During the
survey the hydromorphological features, fish fauna and ecological status of rivers of interest was
evaluated. Hydromorphological features was evaluated by using of standard River Habitat Survey or
RHS method developed in UK. In addition, suitability for reproduction of sea trout and brown trout
was evaluated by using of modified Trout Habitat Score or THS. Electrofishing was used for fish fauna
survey and ecological quality of surveyed rivers was evaluated by calculation of Latvian Fish index for
salmonid rivers.
Dams is the most important factor determining the hydromorphological quality and fish fauna in both
Aģe and Mergupe rivers. In Aģe River there is only one dam (Aģe HPP) but it is located in lower reach
only 10 km from the rivermouth and blocks migration of anadromous fishes (salmon, sea trout and
river lamprey) to the greatest part of catchment of Aģe River. Today there are four dams in Mergupe
River – Brūnu HPP, Krīgaļu HPP, dam of former Nītaures watermill and dam of former Ķēču watermill.
Anadromous species cannot reach Mergupe due to barriers located in Lielā Jugla River, however dams
in Mergupe River blocks migration of potadromous fish species. Previously mentioned dams have
flooded also considerable area of rapids in both rivers. Aģe HPP has flooded 10–20% of total area of
rapids in Aģe River and in Mergupe River share of flooded rapids is 15–30%
Second most important factor is straightening of riverbed. In Age River the length of straightened part
of riverbed is approximately 15 km long and in addition actually all the riverbed of tributaries of this
river is straightened. Hydromorphological quality of straightened part of Aģe River is bad or average
and considerable naturalisation of riverbed can be found mostrly in its tributaries Mazupīte River (in
lowermost section) and Tora River (in middle reach). In Mergupe River and in Zaube River impact of
straightening is smaller. Length of straightened parts in each river is approximately 6 km and ongoing
natural naturalization of riverbed was registered in great part of straightened sections.
Impact of beaver dams, large wood jams, unregistered man-made stone-pile weirs and other manmade objects (culverts, remains of former watermill dam etc.) is less significant.
Fish fauna of Aģe, Mergupe and their tributaries in general corresponds to fish fauna in similar rivers.
In addition, results of electrofishing confirms that value of fish index in general complies to most
important impacts described above. It should be also noted that currently status of fish fauna in natural
parts of riverbed in all surveyed rivers is better and value of fish index is higher than in previous years.
The potentially most effective solution for reduction of impact of hydromorphological alterations is
construction of fish pass in Aģe HPP (preferably, also in Brūnu HPP and other barriers). Improvement
of the situation can be reached also by creation of the artificial rapids in straightened parts of riverbed,
reconstruction of culverts of local roads V60 and V73 as well as by reduction of beaver population,
removal of unregistered man-made stone-pile weirs and reconstruction of remains of dams of former
Vites and Mores Muižas watermills.
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Ievads
Šajā atskaitē ir sniegta informācija par projekta LIFE GoodWater IP A5.1 aktivitātes ietvaros veiktajiem
izpētes darbiem Aģē (ūdensobjektā G264), Mergupē (D408, D409, D411) un šo upju pietekās. Izpētes
darbu laikā iegūtie rezultāti tiks izmantoti projekta A5.2 aktivitātē, kurā tiks izstrādāti konkrēti
ieteikumi hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanai, kas vēlāk tiks īstenoti projekta C9
aktivitātē.
Gan Aģe, gan Mergupe kopumā ir vidējas ritrāla tipa upes, taču atsevišķās vietās tajās ir sastopami arī
potamāli posmi, sevišķi Aģes augštecē. Abās ūdenstecēs, līdzīgi kā vairumā citu līdzīgu upju, to
hidromorfoloģisko kvalitāti un zivju faunu ietekmē gan gultnes iztaisnošana, gan aizsprostu izbūve un
HES ekspluatācija. Lai arī uzskaitīto pārveidojumu klātesamība abās ūdenstecēs un to pietekās ir
acīmredzama, faktiskā pārveidojumu ietekme uz šo upju hidromorfoloģisko kvalitāti un zivju faunu līdz
šim ir pētīta minimāli. Vispārēja informācija par pārveidojumu klātesamību arī neļauj precīzi identificēt
nozīmīgākās ietekmes un potenciāli efektīvākos risinājumus šo ietekmju samazināšanai.
Izpētes darbu ietvaros ir apsekota gandrīz visa ūdensobjektā G264 ietilpstošā Aģes daļa un aptuveni
70% no Mergupes gultnes, kā arī vērā ņemama daļa no š upju nozīmīgākajām pietekām (Mazupīte,
Tora, Igate un Zaube). Izpētes laikā ievākta informācija gan par upju hidromorfoloģiskajiem
raksturlielumiem, gan zivju faunu un ekoloģisko kvalitāti, gan arī tos noteicošajiem faktoriem. Izpētē
izmantotas starptautiski atzītas pētījumu metodes – River Habitat Survey jeb RHS, Trout Habitat Score
jeb THS upes raksturlielumu novērtēšanai, elektrozveja zivju faunas stāvokļa novērtēšanai un Latvijas
zivju indekss lašveidīgo zivju ūdeņiem upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai. Izpētes ietvaros tika
apkopoti arī vēsturiskie dati, lai iespēju robežās salīdzinātu pašreizējo un vēsturisko situāciju abās upēs.
Ieteikumi hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanai ir balstīti uz izpētes darbu
rezultātiem. Izpētes darbos un ieteikumu sagatavošanā bija iesaistīts galvenokārt Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un valsts SIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”. Šo ieteikumu detalizētu izstrādi ir paredzēts turpināt A5.2 aktivitātē, kurā tiks
iesaistīti arī pārējie projekta partneri un, iespēju robežās, arī neatkarīgi eksperti un citas ieinteresētās
puses. Potenciāli nozīmīgāko pasākumu īstenošanas vietās Aģi, Mergupi un to pietekas 2021. gadā ir
plānots apsekot vēl vienu reizi. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka plānotie pasākumi neatstās
nelabvēlīgu ietekmi uz dabas vērtībām, kultūrvēsturisko mantojumu un nav pretrunā ar citu iesaistīto
personu interesēm.
Šī ir pirmā reize Latvijā, kad hidromorfoloģisko pārveidojumu samazināšanas pasākumus ir iespējams
balstīt uz upes un tās sateces baseina mērogā veiktu pētījumu rezultātiem. Sagaidāms, ka projekts
LIFE GoodWater IP ne tika ļaus samazināt hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmi demonstrācijas
objektos, bet arī sniegs vērtīgu pieredzi līdzīgu pasākumu plānošanai un īstenošanai nākotnē.
Projekta A5.1 aktivitātes ietvaros 2021. gadā upju apsekošanas darbus ir paredzēts turpināt Aucē un
Zaņā.
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Izmantotās metodes
Izpētes darbu laikā novērtēts gan upju hidromorfoloģiskais stāvoklis, gan to piemērotība taimiņa /
strauta foreles nārstam un mazuļu attīstībai, gan arī upju zivju fauna.
Upju hidromorfoloģiskais stāvoklis novērtēts, izmantojot Lielbritānijā izstrādāto River Habitat Survey
jeb RHS upju hidromorfoloģiskā vērtējuma metodi (Raven et al., 1998). Pielietojot šo metodi, upe tiek
sadalīta posmos, kuru garums ir 500 m. Posma sākumā, vidū un beigās tiek fiksētas arī koordinātas.
Katrs posms tiek sīkāk sadalīts 50 m garos posmos jeb nogriežņos, kur katrā raksturvietā tiek fiksēts
grunts substrāts, straumes tips, veģetācijas tips, krastu struktūra, gultnes pārveidojumi u.c. upes
raksturlielumi. Katram 500 m garajam posmam reprezentatīvā vietā tiek veikti arī upes mērījumi:
dziļums, ūdens virsmas platums, attālums starp krastiem, krastu augstums. Nepieciešamās lauka
veidlapas un metodiskie norādījumi upes apsekošanai ir apkopoti River Habitat Survey in Britain and
Ireland: Field Survey Guidance Manual: 2003 Version. Datu analīze un indeksu aprēķināšana tika veikta
ar River Habitat Survey Toolbox datorprogrammu (izstrādājis Riverdene Consultancy, 2020).
Metodiskie norādījumi un datorprogramma atrodama tīmekļa vietnē www.riverhabitatsurvey.org.
Svarīgākie upi raksturojošie indeksi ir Biotopu kvalitātes indekss (Habitat Quality Assessment jeb HQA)
un biotopu modifikācijas indekss (Habitat Modification Score jeb HMS). HQA indekss raksturo vides
daudzveidību, kas saistīta ar dabiskiem cēloņiem, piemēram, koku saknes, dažāda veida sēres,
veģetācijas struktūra, makrofītu daudzveidība u.c. HMS indekss, savukārt, raksturo cilvēka
saimniecisko darbību – krastu nostiprināšanu, upes iztaisnošanu, padziļināšanu, drenāžu, tiltu un
dambju izbūvi u.c.
HQA indekss sastāv no deviņiem subindeksiem, kas raksturo straumes tipa, substrāta un citu upes
raksturlielumu daudzveidību. Izmantojot HQA indeksu, biotopa kvalitāte tiek izteikta četrās kvalitātes
klasēs, bet ar HMS indeksu modifikāciju intensitāte tiek novērtēta ar 5 klasēm (1. tabula).
1. tabula.
HQA un HMS punktu sadalījums un atbilstība noteiktai kategorijai (Raven et al., 1998)
HQA punktu skaits
Vērtējums
HMS klase
Upju kategoriju apraksts
>60
Augsta kvalitāte
1
Neskarta upe
45-60
Laba kvalitāte
2
Gandrīz dabiska upe
30-45
Vidēja kvalitāte
3
Dominē nepārveidota upe
<30
Zema kvalitāte
4
Redzami pārveidota upe
5
Spēcīgi pārveidota upe
Katra posma kritums, kā arī attālums no iztekas, vidējais augstums (metri virs jūras līmeņa),
meandrēšanas koeficients u.c. HQA subindeksu aprēķināšanai nepieciešamie izejas dati aprēķināti,
izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās aģentūras izveidoto digitālo augstuma modeli (DEM) un AS “Latvijas
valsts meži” karšu serverī pieejamo informāciju.
Bebru dambjiem un akmeņu krāvumiem, kuros ūdens līmeņa starpība augšpus un lejpus tiem
pārsniedza 10 cm, modelēts arī appludinātā posma daļas garums un aprēķināts tās īpatsvars.
Appludinātās posma daļas garuma modelēšana veikta, izmantojot SYKE izstrādāto plūdu modelēšanas
rīku, kuru LVĢMC izmanto plūdu riska teritoriju modelēšanā. Pielietojot šo metodi, tiek norādīts
absolūtais augstums šķēršļa zemākajā punktā un modelēta ietekme uz augšteces pusi.
Upes piemērotība taimiņa / strauta foreles nārstam un mazuļu attīstībai novērtēta, izmantojot
modificētu Trout Habitat Score jeb THS foreļu dzīvotņu novērtēšanas metodi. THS metode balstās uz
informāciju par upes dziļumu, platumu, straumes ātrumu, substrātu un noēnojumu. Standarta THS
paredz detalizētu upes raksturlielumu novērtēšanu ik pēc pieciem metriem. Tas ļauj iegūt ļoti precīzu
rezultātu, taču vienlaikus būtiski palielina darbu apjomu, kas ierobežo standarta metodes pielietošanu
6

gadījumos, kad ir nepieciešams novērtēt salīdzinoši garus upes posmus. Lai samazinātu darbu apjomu,
upes dziļums, platums, straumes ātrums, substrāts un noēnojums katram no RHS nogriežņiem
novērtēts aptuveni, izdarot tikai dažus kontrolmērījumus, lai pārliecinātos par vērtējuma precizitāti.
Šādas modificētas metodes izmantošana gan nedaudz samazina rezultātu precizitāti, taču iegūtie
rezultāti tikai nedaudz atšķiras no rezultātiem, kas iegūti, izmantojot standarta THS novērtēšanas
protokolu (Tutiņš 2019).
Papildus RHS un THS novērtējumam nepieciešamajai informācijai, tika ievākta informācija arī par koku
sagāzumu skaitu, straujteču posmu platību, bebru dambjiem (skaits un ūdens līmeņa starpība augšpus
un lejpus katra dambja), kā arī akmeņu krāvumu skaitu (lielākajiem – arī ūdens līmeņa starpību).
Zivju faunas izpētē izmantota zivju uzskaite ar elektrozveju (atļauja (licence) zvejai īpašos nolūkos un
zinātniskās izpētes nolūkos Nr. ZD20ZI0005). Zivju uzskaite veikta vienā atkārtojumā, izmantojot
standarta SE 300 elektrozvejas aparātu ar 2 kW jaudas ģeneratoru. Ķeršanas laikā noķertās zivis
uzglabātas aerētā konteinerā ar upes ūdeni, pēc ķeršanas beigām visām noķertajām zivīm noteikta
suga, nomērīts garums un zivis atlaistas upē. Lai samazinātu zivju bojāejas risku, masveidīgākajām
sugām nomērīti pirmie 40 noķertie īpatņi, bet pārējie īpatņi tikai saskaitīti. Balstoties uz noķerto īpatņu
skaitu un parauglaukuma platību, katrai sugai aprēķināts īpatņu blīvums uz 100 m2. Faktiskā īpatņu
blīvuma aprēķināšanai rezultātiem, kuros uzskaite veikta vienu reizi, izmantoti pārrēķināšanas
koeficienti (Birzaks 2013), savukārt vēsturisko uzskaišu rezultātiem, kur uzskaite veikta trīs
atkārtojumos, faktiskā īpatņu blīvuma noteikšanā izmantota vispārpieņemtā pārrēķinu metode
(Zippin 1958).
Upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai izmantots Latvijas zivju indekss lašveidīgo zivju ūdeņiem.
Indekss aprēķināts, izmantojot EK apstiprināto aprēķinu metodiku (Opermanis et. al., 2016).
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1. Aģes upe un tās sateces baseins
Aģes upes garums ir 44 km (44,12 km pēc meliorācijas kadastra), tās lielākās pietekas ir Mazupīte 15 km
(17,12 km), Tora 14 km (15,43 km) un Igate 6 km (6,19 km). Aģes kopējā sateces baseina platība ir
214,6 km2 (214,27 km2), Toras sateces baseina platība ir 40,4 km2 (41,11 km2), Mazupītes sateces
baseina platība ir 31,4 km2 (36,18 km2), un Igates sateces baseina platība ir 23,4 km 2 (25,0 km2).
Saskaņā ar 3. cikla Upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 2022.–2027. g. (nepublicēti), Aģes upe ir
iedalīta divos ūdensobjektos: Aģe_1 (G264, no iztekas līdz Mazupītei) un Aģe_2 (G261SP, no Mazupītes
līdz grīvai). Šajā atskaitē raksturots galvenokārt ūdensobjekts G264, kurš tika izvēlēts kā viena no
projekta LIFE GoodWater IP pilotteritorijām un kurā 2020. gada vasarā tika apsekoti 95% no galvenās
ūdensteces kopgaruma (1.1. attēls). Mazupītē tika apsekoti 12 posmi ar kopējo garumu 6 km, kas ir
35% no upes kopgaruma, savukārt Torā apsekoti 15 posmi (kopējais garums 7,5 km), kas ir 49% no
upes garuma. Igates upē apsekots tikai viens 500 m garš posms, kas ir 8% no upes garuma.

1.1 attēls. Aģes upes, tās sateces baseins un LIFE GoodWater IP ietvaros apsekotie upju posmi
Pēc Latvijā izmantotās upju tipoloģijas, Aģes upe pieder pie 3. tipa: ritrāla tipa vidēja upe. Mazupīte,
Tora un Igate pieder pie 1. upju tipa: mazas ritrālas upes. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 “Noteikumi
par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2. pielikumu Aģes posms no Mandegām līdz grīvai ir
noteikts par prioritārajiem lašveidīgo zivju ūdeņiem. Aģes pietekas par prioritārajiem zivju ūdeņiem
nav noteiktas. Aģes baseins nav arī valsts nozīmes plūdu riska teritorija.
Saskaņā ar 31.05.2011. MK noteikumiem Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” Aģes upes
ūdensobjekts G264 ir noteikts kā riska ūdensobjekts. Būtiskākie riska cēloņi ir punktveida piesārņojums
(notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi un plūdu risks dēļ HES darbības.
Notekūdeņu ietekmi rada Skultes, Mandegu un Lēdurgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens
kvalitāti ietekmējošie faktori tiek analizēta projekta A1 aktivitātes ietvaros. Būtiskāko
hidromorfoloģisko slodzi rada Aģes dzirnavu HES un meliorācija. Apskatītajā posmā Aģe ir taisnota
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15,15 km garumā (~40% no upes garuma ūdensobjektā, augštece), Mazupīte ir taisnota 16,58 km jeb
97% no garuma. Aģe ir taisnota augšteces un vidusteces posmā no Aģes ezera līdz Kalniņu mājām, kas
atrodas aptuveni četrus kilometrus lejpus Vidrižiem, arī Mazupītei dabiskais posms ir upes lejtecē. Tora
un Igate ir taisnotas 100 % no upes garuma.
Atbilstoši Corine Land Cover 2018. gada datiem (1.2. attēls) Aģes sateces baseinā lauksaimniecības
zemes un meži aizņem līdzīgas platības, attiecīgi 46% un 48%. Purvi aizņem 3% un urbānās teritorijas
1,5% no Aģes upes sateces baseina platības. Mazupītes baseins ir lauksaimnieciski ļoti ietekmēts un
lauksaimniecības zemes aizņem ~70% no sateces baseina platības (no tām aramzemes gan ir tikai
~31%, kas norāda uz potenciālu lopkopības ietekmi). Meži aizņem 24% un purvi 5% no Mazupītes
sateces baseina. Lielāko daļu Toras upes sateces baseina aizņem meži (65%), bet lauksaimniecības
zemes aizņem tikai 35% no platības. Igates upes sateces baseinā meži un lauksaimniecības zemes
aizņem līdzīgas platības, attiecīgi 38% un 39%. Salīdzinot ar pārējām Aģes pietekām, Igates baseinā
salīdzinoši lielas platības (10%) aizņem purvi.

1.2. attēls. Zemes virsmas apaugums Aģes baseinā (pēc CORINE Land Cover 2018. gada datiem)
Saskaņā ar 3. cikla UBAP 2022.-2027.g., vidējais ūdensobjekta G264 kritums ir 1,08 m/km, kas atbilst
ritrālai upei. Tomēr, kā redzams 1.3. attēlā, krituma sadalījums ir ļoti nevienmērīgs. Ritrāla upe ir tikai
posmos lejpus Aģes HES, aptuveni divus kilometrus garā posmā augšpus HES ūdenskrātuves, kā arī
nelielā posmā augšpus Toras ietekas. Atsevišķi ritrāli 500 m gari posmi ar kritumu >1 m/km ir sastopami
arī augšteces meliorētajā posmā. Tomēr arī šajos posmos kritums ir ļoti tuvu ritrāla/potamāla robežai.
Tora apsekotajā lejteces posmā lielākoties atbilst potamālai upei. Mazupītei pēc krituma var izdalīt
divus posmus: no grīvas līdz autoceļam P53 un no autoceļa P53 līdz iztekai. Lejteces posms ir izteikti
ritrāls, bet augštecei raksturīgs ļoti mazs kritums.
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1.3 attēls. Aģes un tās pieteku kritums (m/km) LIFE GoodWater IP ietvaros apsekotajos upju posmos
Aģes un tās pieteku apsekojums tika veikts 2020. gada jūnijā un jūlijā. Hidropostenī Aģe-Upmaļi 2020.
gada jūnija vidējais ūdens līmeņa augstums ir 131 cm, bet jūlija 130 cm. Kā redzams 1.1. tabulā, jūnija
apsekojumu laikā Aģes upē ūdens līmenis pārsvarā bija zemāks par mēneša vidējo, bet jūlija
apsekojumu laikā vidējais ūdens līmenis bija nedaudz augstāks par mēneša vidējo.
1.1. tabula.

Aģes baseina apsekojuma laiks un atbilstošie piketi
Upe
Mazupīte
Tora
Igate

Aģe

Datums
26.06.2020
09.07.2020
07.07.2020

Piketu numuri
0 - 38
46 - 56;78 - 88; 118 - 123
0 - 43

09.07.2020

44 - 74

Ūdens līmenis, cm*

05.06.2020

0-5

01.06.2020

55 - 80

123

05.06.2020

328 - 389

124

08.06.2020
11.06.2020

390 - 436
81 - 105; 119 - 145

126
134

07.07.2020

145 - 175; 176 - 198;

135

08.07.2020

198 līdz 226; 226 - 254; 255 - 293

134

09.07.2020
293 - 328
*Dati par ZMNI hidroposteni Aģe-Upmaļi

134
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1.1. Upes raksturlielumi un galvenie tos ietekmējošie faktori
1.1.1. Platums un dziļums
Informācija par Aģes un apsekoto Mazupītes, Toras un Igates posmu vidējo dziļumu, vidējo platumu
un vidējā dziļuma – vidējā platuma attiecību ir apkopota 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. attēlā. Aģes upi pēc tā
dziļuma un platuma var iedalīt trīs daļās.
Pirmā daļa ir salīdzinoši seklā un platā lejtece līdz Aģes HES atvadkanālam. Šajā upes daļā posmu
vidējais dziļums apsekošanas laikā bija robežās no 0,33 m līdz 0,48 m (vidēji 0,40 m), bet platums – no
7,9 m līdz 10,9 m (vidēji 9,0 m). Šeit virzienā no augšteces uz lejteci Aģes vidējais platums samazinās,
savukārt vērā ņemama dziļuma palielināšanās vai samazināšanās nav konstatēta.
Otra daļa ir Aģes vidustece no HES ūdenskrātuves līdz meliorētā posma sākumam. Šis upes posms
kopumā ir dziļāks un šaurāks, nekā lejpus HES esošā Aģes daļa, šeit vērojama arī izteikta dziļuma un
platuma mainība bebru un citu faktoru ietekmes dēļ. Šajā upes daļā posmu vidējais dziļums svārstījās
no 0,44 līdz 1,23 m (vidēji 0,65 m), bet platums – no 3,0 līdz 9,1 m (vidēji 6,2 m). Šajā upes daļā tās
vidējais platums (vēl izteiktāk – platuma un dziļuma attiecība) palielinās virzienā no augšteces uz lejteci.
Līdzīgi kā lejtecē, vērā ņemama dziļuma izmaiņu tendence šajā posmā nav konstatēta.
Trešā daļa ir meliorētā upes augštece un vidustece. Šīs upes daļas raksturīgākā iezīme ir salīdzinoši
nemainīgais vidējais platums (ar ūdeni aizpildītajai gultnes daļai), kas visā meliorētā posma garumā
(izņemot pirmos posmus pēc iztekas no Aģes ezera) ir aptuveni piecu līdz sešu metru robežās.
Salīdzinot ar pārējo upi, samērā nemainīgs ir arī meliorētā posma vidējais dziļums un vidējā platuma –
vidējā dziļuma attiecība.

1.1.1. attēls. Vidējais platums (m) apsekotajos Aģes un tās pieteku posmos
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1.1.2. Vidējais dziļums (m) apsekotajos Aģes un tās pieteku posmos

1.1.3. Vidējā platuma – vidējā dziļuma attiecība apsekotajos upes posmos
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Uz Aģes upes uzpludinātais Aģes dzirnavezers (pašlaik – Aģes HES ūdenskrātuve) netika apsekots.
Saskaņā ar Valsts vides dienesta 2007. gadā veidotajā mazo HES datubāzē norādīto informāciju, Aģes
HES ūdenskrātuves ūdens uzstādinājuma augstums ir 2,9 m, ūdenskrātuves garums – 1,2 km, vidējais
dziļums – 0,9 m, bet maksimālais dziļums sasniedz 2,0 m.
Aģes pietekas – Mazupīte, Tora un Igate ir nelielas ūdensteces, kuru platums lielākajā gultnes daļā ir
divu līdz trīs metru robežās, lielāku platumu sasniedzot tikai bebru uzpludinātajos posmos. Torā, kurā
bebru ietekme kopumā ir mazāka (īpaši apsekotā posma augšteces daļā), virzienā no augšteces uz
lejteci tās platums un dziļums palielinās. Savukārt Mazupītē lielākais dziļums un platums apsekošanas
laikā bija bebru būtiski ietekmētajā upes daļā augšpus autoceļa P53. Līdzīga ietekme kā bebru
aizsprostiem, ir arī cilvēku veidotiem akmeņu krāvumiem.
Arī Aģē vērā ņemamu ietekmi uz tās dziļumu atstāja bebru aizsprosti un akmens krāvumi. Vidējais
dziļums posmos, kurus ietekmē šajos posmos vai lejpus šiem posmiem izbūvēti bebru aizsprosti vai
akmeņu krāvumi, visās upes daļās kopumā bija lielāks, nekā bebru aizsprostu un akmeņu krāvumu
neietekmētajos posmos (1.1.4. attēls). Vismazākā ietekme konstatēta lejpus HES esošajā upes daļā,
kurā bebru aizsprosts vērā ņemamu ietekmi atstāja tikai uz vienu upes posmu.

1.1.4. attēls. Vidējais dziļums (m) posmos ar bebru aizsprostiem un akmeņu krāvumiem un bez tiem
Kopumā var secināt, ka Aģes un pārējo apsekoto ūdensteču platumu un dziļumu konkrētā posmā
nosaka šī posma attālums no iztekas, antropogēnie pārveidojumi (galvenokārt meliorācija, Aģes
dzirnavu aizsprosta izbūve un Aģes HES ekspluatācija, mazākā mērā – arī akmeņu krāvumu izbūve), kā
arī bebru aktivitātes. Pārveidotās gultnes dēļ meliorētais Aģes posms ir salīdzinoši vienmērīgs, dziļuma
un platuma svārstības tajā ir daudz mazākas, nekā pārējā upes daļā. Aģes dzirnavu aizsprosta izbūves
rezultātā ir uzpludināta augšpus aizsprosta esošā upes daļa. Arī upes platuma samazināšanās virzienā
no HES aizsprosta uz jūru, visticamāk, ir saistīta ar pastiprinātu krastu eroziju HES tuvumā, ko veicina
sedimentu bads lejpus aizsprosta un HES ekspluatācijas ietekme uz upes caurplūdumu. Bebru
aizsprostu un akmeņu krāvumu ietekme uz upi kopumā ir līdzīga kā Aģes HES, taču mazāka izmēra un
īsāka pastāvēšanas laika dēļ arī to ietekme ir mazāka.

1.1.2. Straumes ātrums un gultnes substrāts
Straumes ātruma izmaiņu novērtēšanai izmantots RHS straumes indekss. Informācija par šī indeksa
vērtību apsekotajos Aģes un citu ūdensteču posmos ir apkopota 1.1.5. attēlā. Vadoties pēc straumes
indeksa izmaiņām, apsekoto Aģes posmu var iedalīt trīs daļās (virzienā no lejteces uz augšteci): posms
13

starp Mazupītes ieteku un autoceļa V128 tiltu, posms starp autoceļa V128 tiltu un meliorēto upes daļu,
kā arī meliorētais upes posms.
Upes daļa no Mazupītes ietekas līdz autoceļa V128 tiltam ir visstraujākā. RHS straumes indeksa vērtība
vairumā posmu šajā upes daļā ir robežās no -0,4 līdz 0,2, kas norāda, ka tajos ir vērā ņemama straume,
taču straujteču platība nepārsniedz pusi no attiecīgā posmu garuma.
Upes daļā starp autoceļu V128 tiltu un meliorēto upe kopumā bija salīdzinoši lēna, taču tajā bija arī
vairāki straujāk tekoši posmi (galvenokārt autoceļa V131 tuvumā), kuros straumes ātruma indeksa
vērtība palielinājās virs -0,4 un kopumā līdzinājās indeksa vērtībai lejpus autoceļa V128 tilta esošajā
upes daļā.
Meliorētajā upes daļā vairumā posmu RHS straumes ātruma indeksa vērtība bija minimāla, kas norāda
uz ļoti lēnu straumi vai straumes trūkumu. Neliela RHS straumes indeksa vērtības palielināšanās (līdz
aptuveni -0,75) konstatēta autoceļa P9 tuvumā, kur zem tilta ir izveidota mākslīga straujtece un,
mazākā mērā (līdz aptuveni -1), arī upes posmā, kas atrodas aptuveni trīs kilometrus lejpus Lēdurgas.

1.1.5. attēls. RHS straumes indeksa vērtība apsekotajos posmos
Arī Igatē un Torā RHS straumes ātruma indeksa vērtība bija minimāla (mazāka nekā -1), kas liecina, ka
apsekotajās šo upju daļās straumes ātrums bija niecīgs. Niecīgs straumes ātrums konstatēts arī bebru
būtiski ietekmētajā Mazupītes posmā, kas atrodas augšpus autoceļa P53 tilta, savukārt zemāk pa
straumi esošajā Mazupītes lejtecē tas vairumā apsekoto posmu svārstījās robežās no –0,87 līdz -0,34,
kas norāda, ka šajā upes daļā kopumā vērojama acīmredzama straume, taču straujteču ir salīdzinoši
maz.
Gultnes substrāta novērtēšanai izmantots RHS gultnes substrāta indekss. Kā redzams 1.1.7. attēlā,
posmos, kuros konstatēta spēcīgāka straume, konstatēts arī raupjāks gultnes substrāts. Apsekotās
Aģes daļas lejtecē līdz autoceļa V128 tiltam RHS gultnes substrāta indeksa vērtība svārstījās no -0,5 līdz
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0, kas liecina, ka šajā posmā gultnes substrātu veido galvenokārt grants un oļi. Upes vidustecē starp
autoceļa V128 tiltu un meliorēto upes posmu gultnes substrāta indeksa vērtība vairumā posmu ir
robežās no -1 līdz -1,5, kas norāda, ka gultnes substrātu šajos posmos veido galvenokārt smilts un
grants vai oļi. Tomēr atsevišķās šīs daļas posmos konstatēta arī augstāka vai zemāka indeksa vērtība,
kas liecina, ka šajos posmos gultnes substrātā dominē grants un akmeņi vai arī smilts un nogulumi.
Meliorētajā posmā gultnes substrāta indeksa vērtība ir tuvu minimumam, tikai atsevišķās vietās tā
palielinās virs -1.
Torā gultnes substrāta indeksa vērtība svārstās no -1,1 līdz -2,3 un kopumā līdzinās meliorētā Aģes
posma gultnes substrāta indeksa vērtībai. Virzienā no augšteces uz lejteci gultnes substrāta indeksa
vērtībai Torā ir tendence palielināties, kas liecina, ka lejtecē pirms ietekas Aģē Toras gultnes substrātu
veido galvenokārt nogulumi, savukārt augšteces virzienā pakāpeniski palielinās smilts, grants un
akmeņu īpatsvars. Mazupītē gultnes substrāta izmaiņu tendence ir pretēja. Lejtecē pirms ietekas Aģē
Mazupītes RHS straumes indeksa vērtība liecina, ka upes gultnē dominē grants un akmeņi, savukārt
augšteces virzienā, īpaši bebru un citu aizsprostu ietekmētajos posmos, palielinās smilts un nogulumu
īpatsvars.

1.1.6. attēls. RHS gultnes substrāta indeksa vērtība apsekotajos posmos
RHS gultnes substrāta indeksa vērtība cieši korelē ar RHS straumes indeksa vērtību (1.1.7. attēls). Tas
ir likumsakarīgi, jo, palielinoties straumes ātrumam, palielinās arī sedimentu transportēšanas
potenciāls. Straumes ietekmi uz gultnes substrātu apstiprina arī tas, ka vidēja, zema vai ļoti zema
smalko sedimentu akumulācijas klase konstatēta tikai straujāk tekošajos posmos (1.1.8. attēls).
Viens no nozīmīgākajiem straumes ātrumu ietekmējošajiem faktoriem bija kritums – posmi ar lielāku
RHS straumes indeksa vērtību lielākoties atradās upes nogriežņos, kuros ir lielāks kritums (upes kritums
dažādos upes posmos ir apskatāms 1.3. attēlā). Tomēr vērā ņemamu ietekmi uz straumes ātrumu
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atstāja arī upē izbūvētie aizsprosti. Nozīmīgākais aizsprosts ar vislielāko negatīvo ietekmi ir Aģes HES,
kas faktiski aptur upes tecējumu vairāk nekā kilometru garā upes posmā.

1.1.7. attēls. Sakarība starp RHS gultnes substrāta un RHS straumes indeksa vērtību apsekotajos
posmos

1.1.8. Smalko sedimentu akumulācijas klase apsekotajos upju posmos
Līdzīga, taču apmērā mazāka ietekme ir bebru aizsprostiem un cilvēku veidotiem akmeņu krāvumiem.
Ņemot vērā to, ka ūdens līmeņa pacēlums augšpus bebru aizsprostiem un cilvēku radītiem krāvumiem
vairumā gadījumu nepārsniedza 0,5 m, to ietekme uz upes raksturlielumiem lielā mērā ir atkarīga no
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upes krituma – jo lielāks ir upes kritums, jo īsāku posmu ietekmē bebru aizsprosts vai akmeņu krāvums.
Neskatoties uz to, ka augšpus bebru aizsprosta vai akmeņu krāvuma vērojama acīmredzama straumes
ātruma samazināšanās, kam nereti pievienojas arī smalkāka substrāta uzkrāšanās, salīdzinot bebru
aizsprostu un akmeņu krāvumu ietekmētus posmus ar neietekmētiem posmiem, acīmredzamas
atšķirības netika konstatētas. Iespējamas, ka šādas atšķirības neizdevās konstatēt, jo bebru aizsprosti
un akmeņu krāvumi Aģē nereti tiek veidoti relatīvi straujākos posmos, kuros tie aizņem proporcionāli
īsāku attiecīgā posma daļu, tāpēc visa posma mērogā gan RHS straumes, gan gultnes substrāta indekss
ir līdzīgs kā dziļākos un dabiski lēnāk tekošos posmos, kuros aizsprostu nav. Šo pieņēmumu netieši
apliecina fakts, ka Mazupītes lejtecē esošajā parauglaukumā ir vairāki bebru dambji, kas kopā ietekmē
aptuveni 55% no šī posma, taču vienlaikus šajā posmā konstatēts gan lielāks kritums, gan arī augstāka
RHS straumes indeksa vērtība, nekā pārējos apsekotajos Mazupītes posmos.
Aģē bebru aizsprosti ar ietekmi uz upi netika konstatēti posmos, kuru kritums pārsniedz divus metrus
uz kilometru. Ņemot vērā to, ka šādi posmi Aģē atrodas galvenokārt tās lejtecē, iespējams, ka bebru
aizsprostu izbūvi šādos posmos ierobežo ūdens spiediens. Tomēr ir jāņem vērā arī, ka Aģes lejtece
kopumā ir biezāk apdzīvota, kas var būt ietekmējis arī bebru sastopamību straujāk tekošajos posmos.
Nevar arī izslēgt, ka šajā upes posmā bebru aizsprosti tiek arī biežāk nojaukti.
Ietekmi uz upes straumi un substrātu var atstāt arī lieli koku sagāzumi. Aģē lielākajā daļā gadījumu koku
sagāzumus veido nedaudzi koki un to ietekme uz upes raksturlielumiem ir salīdzinoši neliela. Vislielākā
ietekme konstatēta lielam sagāzumam, kas izveidojies lejpus autoceļa V128 tilta.
Cilvēku veidotiem akmens krāvumiem var būt arī pozitīvs efekts. Kā minēts iepriekš, zem autoceļa P9
tilta upes gultnē ir iebērta grants un akmeņi, kā rezultātā tilta tuvumā upē ir izveidojusies mākslīga
straujtece. Līdzīgs, taču mazāk izteikts efekts novērots arī atsevišķos citos akmeņu krāvumos.

1.1.3. Straujteces un THS vērtība
Kopējā straujteču platība apsekotajā upes posmā ir 2,09 ha. Nedaudz mazāk par pusi (0,91 ha jeb
43,5%) no upē konstatētajām straujtecēm atrodas augšpus Aģes HES aizsprosta un ceļotājzivīm dabiskā
ceļā nav pieejama. Balstoties uz informāciju par straujteču platību katrā no posmiem (1.1.9. attēls),
Aģes upi var iedalīt trīs daļās.
Pirmajā daļā ietilpst upes lejtece no Mazupītes līdz Aģes dzirnavu HES aizsprostam un aptuveni trīs
kilometrus garš upes posms no ūdenskrātuves līdz “Stūrīšu” mājām. Vairumā no šajā upes daļā
esošajiem posmiem straujteču platība pārsniedza 800 m 2, savukārt straujteču īpatsvars – 25% no
kopējās attiecīgā posma platības. Straujteču kopējā platība šajā posmā ir 1,66 ha, t.i., aptuveni 80% no
visas upes kopējās straujteču platības.
Otrā daļa sākas augšpus straujāk tekošās upes lejteces un sniedzas līdz “Jaundruvu” mājām aptuveni
trīs kilometrus lejpus Lēdurgas. Tā ir visgarākā upes daļa, kas iekļauj gan dabisko, gan arī meliorēto
upes gultni. Šis ir kopumā lēnāk tekošs posms, kura atsevišķās daļās konstatētas arī vērā ņemamas
straujteces. Kopējā straujteču platība šajā upes posmā ir tikai 0,42 ha jeb aptuveni 20% no straujteču
platības visā upē. Lielākās straujteču platības konstatētas posmos lejpus autoceļa V128 un autoceļa
V131 tuvumā, taču vairumā posmu kopējā straujteču platība bija daži simti kvadrātmetru un nevienā
no posmiem straujteču platība nepārsniedza 20% no posma kopējās platības.
Trešā daļa atrodas kādreiz pārpurvotajā upes augštecē. Šajā posmā atrodas atsevišķas ļoti nelielas
straujteces (Lēdurgā zem tilta un augštecē netālu no Aģes ezera). Šo straujteču platība ir niecīga un
nepārsniedz dažus desmitus kvadrātmetru un to īpatsvars kopējā straujteču platībā visā upē ir aptuveni
0,3%.
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1.1.9. Straujteču platība (m2) apsekotajos posmos
Mazupītē straujteces konstatētas galvenokārt tās lejtecē, taču mazākā platībā tās konstatētas arī
meliorētajos upes posmos. Kopējā straujteču platība apsekotajos šīs ūdensteces posmos ir 395 m 2.
Torā apsekotajā posmā konstatēta tikai viena neliela straujtece, tās platība ir divi kvadrātmetri.
THS (Trout Habitat Score jeb foreļu dzīvotņu indeksa) vērtība primāri norāda uz upes piemērotību
taimiņa / strauta foreles nārstam un mazuļu attīstībai, taču THS vērtības palielināšanās netieši apliecina
arī to, ka attiecīgais posms ir piemērots nēģu nārstam un vairākām citām ekoloģiski jutīgām zivju
sugām, kuru klātbūtne norāda uz labu upes ekoloģisko kvalitāti. THS vērtības noteikšanā tiek ņemts
vērā upes platums, dziļums, straumes ātrums, substrāts un noēnojums.
Apsekošanas laikā THS vērtība tika noteikta katram no posmā esošajiem 50 m garajiem posmiem jeb
nogriežņiem, kas ļauj novērtēt gan posma vidējo THS vērtību, gan arī taimiņa / strauta foreles nārstam
un mazuļu attīstībai ideāli piemērotu 50 m garo posmu skaitu. Aģē visaugstākā THS vērtība konstatēta
apsekotās upes daļas lejtecē, kā arī posmā no Toras ietekas līdz autoceļam V131 (1.1.10. attēls). Arī
Mazupītē augstākā vidējā THS vērtība konstatēta tās lejtecē līdz autoceļam P53. Torā THS vērtības
izmaiņas bija pretējas un augstākā THS vērtība šajā ūdenstecē konstatēta upes augštecē.
Par taimiņam / strauta forelei optimāli piemērotu posmu var uzskatīt posmu, kura THS vērtība ir
robežās no astoņām līdz 10 ballēm (10 ballu skalā). Faktiski optimālo nogriežņu skaitam posmā ir lielāka
nozīme, nekā vidējai THS vērtībai, jo taimiņa / strauta foreles atražošanās norisinās galvenokārt šādos
posmos.
Kā redzams 1.1.11. attēlā, nogriežņi ar augstu THS vērtību Aģē koncentrēti aptuveni 1,5 km lejpus Aģes
HES aizsprosta, autoceļa A2 tuvumā un autoceļa V131 tuvumā. Mazupītē nogriežņi ar augstu THS
vērtību koncentrēti galvenokārt tās lejtecē, savukārt Torā un Igatē nogriežņi ar augstu THS vērtību
netika konstatēti.
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1.1.10. Vidējā THS vērtība apsekotajos posmos

1.1.11. Nogriežņu ar augstu (8–10 balles) THS vērtību skaits apsekotajos posmos
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Straujteču platība un THS vērtība Aģē un tās pietekās ir atkarīga galvenokārt no krituma – palielinoties
kritumam, palielinās arī straujteču īpatsvars (1.1.12. attēls). Tomēr straujteču platību un īpatsvaru
katrā konkrētā posmā nosaka arī virkne citu raksturlielumu – gultnes substrāts, bebru darbības
intensitāte, cilvēku radīti aizsprosti un, atsevišķās vietās, arī lieli koku sagāzumi. Likumsakarīgi, ka
vislielāko ietekmi ir atstājis Aģes dzirnavu aizsprosts, kas ir vislielākais upē izbūvētais objekts. Ņemot
vērā šī aizsprosta appludinātās upes daļas garumu un straujteču platību dzirnavezera tuvumā esošajos
Aģes posmos, domājams, ka ūdenskrātuves appludināto straujteču platība ir robežās no 0,2 līdz 0,4 ha,
t.i., 10–20% no kopējās straujteču platības šajā ūdenstecē.

1.1.12. Vidējais straujteču īpatsvars dažādās krituma klasēs
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1.2. Hidromorfoloģiskā kvalitāte
Vidējā HQA indeksa vērtība Aģes upē ir 44, kas atbilst vidējai kvalitātes klasei. HQA indeksa vērtības
variē robežās no 19 (lejpus Lēdurgas attīrīšanas iekārtām) līdz 72 punktiem (starp autoceļu A1 un
Mandegu ciemu). Pilnīgi dabiskos posmos (HMS atbilst 1. klasei) Aģes upē HQA vidējā vērtība ir 51
punkts, kas atbilst labai kvalitātei. Latvijas references upju HQA vērtība ir 55,9 punkti (Briede et al.,
2005), kas nozīmē, ka dabiskajos posmos Aģei ir ļoti laba biotopu kvalitāte.
Kopumā pēc biotopu kvalitātes novērtējuma Aģes upi var sadalīt četros posmos (1.2.1. attēls):
1) no Mazupītes grīvas līdz Ozollīču mājām (lejpus Toras ietekas), kas atbilst 55. līdz 179. piketam;
2) no Ozollīču mājām līdz Aniņiem, kas atbilst 179. līdz 226. piketam;
3) no Aniņiem līdz Lankšu mājām (~ 3.5 km lejpus Vidrižiem), kas atbilst 226. līdz 294. piketam;
4) no Lankšu mājām līdz iztekai, kas atbilst 294. līdz 436. piketam.
1. posms ietver arī Aģes HES. Analīzes vajadzībām atsevišķi var izdalīt posmu augšpus (1-2) un posmu
lejpus (1-1) HES. Vidējā HQA indeksa vērtība posmā no Aģes HES līdz Mazupītes ietekai ir 62 punkti, kas
atbilst augstai kvalitātes klasei. 5 km augšpus Aģes HES vidējā HQA indeksa vērtība ir 60, kas arī atbilst
augstai kvalitātes klasei un ļauj secināt, ka arī augšpus HES ir pieejami salīdzinoši labi biotopi. Lejpus
HES Aģes vidējais kritums ir ~1,84 m/km, kas Latvijas apstākļiem atbilst salīdzinoši ātrai upei. Arī
augšpus HES ir relatīvi straujš posms (vidējais kritums 1,12 m/km), kurš gan tiek bremzēts HES
uzpludinājuma dēļ.
2. posmu var raksturot kā purvainu, bebru darbības ietekmētu posmu, kas sākas nedaudz augšpus
autoceļa V128, kur bebrs ir pacēlis ūdens līmeni par ~ 0,8 m. Vidējā HQA vērtība šajā posmā ir 43 punkti,
kas atbilst vidējai biotopu kvalitātei. Vidējais kritums ir ~ 0,83 m/km, kas liecina, ka šis posms ir dabiski
lēns, jo daļēji tek cauri pārpurvotai, ar niedrēm aizaugušai palienei.
3. posmu var raksturot kā dabisku, purvainu posmu, kurā bebru ietekme ir mazāk izteikta kā 2. posmā.
Posma beigās purvaino posmu nomaina straujteces ar lielāku kritumu. Vidējā HQA vērtība šajā
posmā ir 52 punkti, kas atbilst labai biotopu kvalitātei. Salīdzinot ar 2. posmu, šeit ir lielāks kritums
(vidēji 1,13 m/km), kas upei ļauj ātrāk atjaunoties pēc bebru darbības.
4. posms sākas pie Lankšu mājām un turpinās līdz Aģes iztekai no Aģes ezera, upe ir vairākos periodos
pilnībā taisnota un vidējā HQA indeksa vērtība ir 28 punkti, kas atbilst zemai kvalitātei. Upes vidējais
kritums šajā posmā ir tikai 0,54 m/km, kas atbilst potamāla tipa upei ar zemu atjaunošanās potenciālu.
Šajā Aģes posmā ir tikai viens potenciāli labs posms 3 km lejpus Lēdurgas, kur HQA indeksa vērtība ir
45 punkti, kas atbilst labai kvalitātei.
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1.2.1. attēls. Biotopu kvalitātes (HQA indekss) novērtējums Aģē un tās pietekās
1.2.2. attēlā ir redzama biotopu kvalitātes indeksa izkliede Aģē atkarībā no hidromorfoloģisko
modifikāciju pakāpes, kur “1” atbilst neskartai upei, bet “5” atbilst spēcīgi pārveidotai upei. Redzams,
ka laba biotopu kvalitāte iespējama arī tad, ja upe ir bijusi daļēji taisnota vai veikta krastu
nostiprināšana. Atsevišķi ritrāli 500 m posmi ar kritumu >1 m/km ir sastopami arī augšteces meliorētajā
posmā, kur pārsvarā tika novērota arī augstāka biotopu kvalitāte.
Līdzīgi kā citos pētījumos, konstatēts, ka pilnīgi dabiskos Aģes upes posmos biotopu kvalitāte ir nedaudz
zemāka nekā nedaudz ietekmētos upes posmos (vidējās HQA indeksa vērtības attiecīgi 51,2 un 58,3
punkti). Purvainie Aģes posmi ar zemu kritumu un mazu substrāta/straumes daudzveidību šajā
salīdzinājumā netika iekļauti. Nelielu ietekmi rada, piemēram, ar akmens krāvumu nostiprināts
krasts/gultne, kas palielina straumes un biotopu daudzveidību. Neliela ietekme ir saistāma arī ar zvēru
vai cilvēku nobradātu krastu, kas uz upi rada tikai lokālu ietekmi.
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1.2.2. attēls. HQA indeksa vērtību sadalījums atkarībā no upes pārveidojumu intensitātes (HMS
indekss) pētītajās Aģes upē
Kā redzams 1.2.3. attēlā, Aģes lejtecē dominē neskarta vide, bet augštecē upe ir spēcīgi pārveidota.
Lejtecē nelieli hidromorfoloģiskie pārveidojumi (HMS indeksa atbilstība 3. klasei - dominē
nepārveidota vide) pārsvarā ir saistīti ar krastu stiprināšanu un taisnošanu tiltu un laipu izbūves dēļ.
Jāatzīmē, ka šis indekss neņem vērā bebru radītos dambjus.

1.2.3. attēls. Biotopu pārveidojumu intensitātes (HMS indekss) novērtējums Aģē un tās pietekās
23

Substrāta daudzveidības subindekss parāda, cik daudz dažādi substrāta veidi sastopami katrā 500 m
posmā, taču šis subindekss nenorāda kāda konkrēta substrāta dominanci. Latvijas apstākļos kļūdainas
vērtības (liela substrāta daudzveidība) iespējama bebru dambju ietekmētos posmos, kur augšpus
dambjiem notiek smalko daļiņu akumulācija. Kā redzams 1.2.4. attēlā, pat Aģes augšteces taisnotajā
posmā atsevišķās vietās var novērot salīdzinoši lielu substrāta daudzveidību, kas gan bieži ir
kombinācija dūņas/smilts/kūdra. Savukārt lejtecē substrāta daudzveidība vietām ir ļoti maza. Tas
pārsvarā ir posmos ar lielu kritumu, kur smalkāki nogulumi ir aizskaloti un dominē oļi.

1.2.4. attēls. Substrāta daudzveidības subindeksa punktu skaits Aģē un tās pietekās (lielāks punktu
skaits norāda uz lielāku daudzveidību)
Gultnes pazīmju daudzveidības subindekss norāda, cik daudz upē sastopamas piegultnes vai
vidussēres, lieli akmeņi u.c. gultnes daudzveidību palielinoši elementi. Šis subindekss var būt ļoti zems
gan dabisku, gan antropogēnu (meliorācija) faktoru dēļ. Dabiski purvainos upju posmos ar mazu
kritumu un mīkstu substrātu šis subindekss būs ļoti zems. Kā redzams 1.2.5. attēlā, Aģē zemākās
gultnes pazīmju daudzveidības subindeksa vērtības ir taisnotos, purvainos un bebru darbības
ietekmētos posmos.
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1.2.5. attēls. Gultnes pazīmju daudzveidības subindeksa punktu skaits Aģē un tās pietekās (lielāks
punktu skaits norāda uz lielāku daudzveidību)
Vidējā biotopu kvalitātes indeksa vērtība apsekotajos Toras posmos ir 26 punkti, kas atbilst zemai
biotopu kvalitātes klasei. HQA indeksu vērtības variē no 17 (zema kvalitāte) līdz 34 (vidēja kvalitāte).
Lielāko daļu no HQA indeksa vērtības veido makrofītu subindekss (vidēji 29%), kas norāda uz zemu
biotopu atjaunošanās potenciālu. Upes gultnes dabiskuma pazīmes šajā upē praktiski nav sastopamas.
Plūsmas indekss visā posmā ir konstants (-1,198), kas atbilst ļoti lēnai, vienmērīgai plūsmai. HMS
indekss Torā atbilst 4. un 5. klasei, kas atbilst ļoti ietekmētai videi.
Vidējā biotopu kvalitātes indeksa vērtība Mazupītē ir 37 punkti, kas atbilst vidējai biotopu kvalitātes
klasei. Posmā no grīvas līdz autoceļam P53 HQA indeksa vidējā vērtība ir 46 punkti, kas atbilst labai
kvalitātei. Visaugstākā biotopu kvalitāte (HQA ir 71 punkts, kas atbilst augstai kvalitātei) ir aptuveni
500 m garajā lejteces daļā, kurā saglabājusies dabiskā Mazupītes gultne. Posmā līdz autoceļam A2 laba
biotopu kvalitāte ir pat taisnotajos upes posmos ar lielu hidromorfoloģisko modifikāciju pakāpi. Tas
saistīts ar salīdzinoši lielu kritumu un granšainu substrātu. Augšpus autoceļa P53 un pie Skultes muižas
Mazupītes biotopu kvalitāte ir ievērojami zemāka un vidējā HQA vērtība ir 25 punkti, kas atbilst zemai
biotopu kvalitātei. Salīdzinot ar lejteci, šajos posmos ir ievērojami mazāks kritums un intensīvāka kļūst
arī bebru darbība. Pašā augštecē pie Viļķiem upe bebru darbības dēļ vietām pat ir faktiski sausa.
Igates upē tika apsekots tikai viens 500 m posms pie grīvas. HQA vērtība šajā posmā ir 27 punkti, kas
norāda uz zemu biotopu kvalitāti. HMS atbilst 5. klasei, kas atbilst ļoti ietekmētam, šajā gadījumā pilnīgi
taisnotam, upes posmam. Šajā posmā pētījuma veikšanas brīdī atradās arī 4 bebru dambji, kas radīja
būtisku ietekmi uz upi.
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1.2.2. tabulā redzamas HQA indeksa vērtības un tā subindeksu vidējās procentuālās vērtības no kopējā
HQA indeksa apsekotajos upju posmos. Dabiskos upju posmos ar cietu substrātu un lielu straumes
ātrumu HQA subindeksu procentuālais sadalījums ir ļoti līdzvērtīgs, lai gan var redzēt, ka salīdzinoši
vairāk punktus kopējā indeksā dod ar dabisku krastu veģetācijas struktūru saistītas pazīmes. Redzams,
ka upes aizaugums ar makrofītiem taisnotos upju posmos veido 29–36% no kopējā HQA indeksa.
Pārsvarā šo aizaugumu veido ežgalvītes, ūdensziedi un lēpes, ko noteikti nevar uzskatīt par labas
biotopu kvalitātes indikatoriem. Veģetācijai ir cieša saistība ar krasta zonas koku joslām un, jo lielāks
noēnojums, jo zemāka augu sastopamība.
1.2.2. tabula.
HQA indeksa un tā subindeksu vidējās procentuālās vērtības no kopējā HQA indeksa sadalījums pa
dažādiem upju posmiem (*taisnoti posmi)
Upe
HQA
Procentuālais sadalījums,%1
Flow Cha_sub Cha_fea Cha_veg Bank_fea Bank_veg Trees
Aģe-1-1
62
12
9
9
16
13
19
17
Aģe-1-2
60
13
12
8
19
10
19
17
Aģe-2
43
12
12
2
14
10
24
24
Aģe-3
52
14
14
4
21
3
17
17
Aģe-4*
28
20
17
3
36
2
10
7
Mazupīte-1
46
19
16
9
23
4
15
13
Mazupīte-2* 25
25
23
0
35
0
8
8
Tora*
26
16
21
1
29
6
14
10
Igate*
27
26
15
0
33
11
7
0
1
Flow-straumes daudzveidība, Cha_sub-gultnes substrāta daudzveidība, Cha_fea-gultnes pazīmju
daudzveidība, Cha_veg-makrofītu daudzveidība, Bank_fea-krasta pazīmju daudzveidība, Bank_vegkrastu veģetācijas daudzveidība, Trees-koku joslu sastopamība

26

1.3. Aģes un tās pieteku Ihtiofauna
1.3.1. Sastopamās zivju sugas un to izplatību noteicošie faktori
Projekta ietvaros zivju uzskaite veikta 15 parauglaukumos, no kuriem 11 atradās Aģē, trīs Mazupītē,
bet viens – Torā. Vēl viens parauglaukums Aģes lejtecē apsekots Nacionālās Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākuma “Datu vākšana” ietvaros. Parauglaukumu izvietojums apskatāms
1.3.1. attēlā.

1.3.1. attēls. Zivju uzskaites parauglaukumu izvietojums
2020. gadā Aģes upē un tās pietekās veiktajās zivju uzskaitēs pavisam konstatētas 12 zivju sugas: asaris
Perca fluviatilis, ausleja Leucaspius delineatus, bārdainais akmeņgrauzis Barbatula barbatula,
deviņadatu stagars Pungitius pungitius, grundulis Gobio gobio, lasis Salmo salar, līdaka Esox lucius,
mailīte Phoxinus phoxinus, pavīķe Alburnoides bipunctatus, rauda Rutilus rutilus, taimiņš / strauta
forele Salmo trutta un trīsadatu stagars Gasterosteus aculeatus, kā arī Amerikas signālvēži Astacus
leniusculus un nēģu kāpuri Lampetra sp. Nēģu kāpuru sugu (strauta nēģis L. planeri vai upes nēģi
L. fluviatilis) kāpura stadijā droši noteikt nav iespējams. Domājams, ka augšpus Aģes HES aizsprosta ir
sastopami tikai strauta nēģi, savukārt lejpus HES aizsprosta var būt sastopamas abas nēģu sugas, taču
pēc skaita dominē upes nēģi. Informācija par uzskaites rezultātiem katrā no parauglaukumiem ir
apkopota 1.3.1. tabulā.
Visbiežāk konstatētās sugas ir bārdainais akmeņgrauzis, mailīte un grundulis, kas konstatētas attiecīgi
14, 13 un 11 parauglaukumos jeb 87,5%, 81,2% un 68,7% no apsekotajiem parauglaukumiem. Par
salīdzinoši bieži konstatētām sugām uzskatāmas arī lašveidīgās zivis – taimiņš / strauta forele un lasis.
Lai gan šīs sugas konstatētas tikai attiecīgi astoņos (50%) un sešos (37%) parauglaukumos, jāņem vērā,
ka taimiņi / strauta foreles noķerti visos apzvejotajos parauglaukumos, kas bija pieejami migrācijai no
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Aģe 1
6,6
4,0
2,4
160,5
4,5 18,7
Aģe 2
34,4
35,0
0,6 63,0
0,8
Aģe 3
38,9
14,6 10,1
58,9
0,6 46,9
Aģe 4a
1,4
1,4 15,8
9,7 1,4
162,5
1,2 2,8
Aģe 4b
10,0
13,0
31,7 0,6
3,3
6,4 4,5
Aģe 5
63,1 0,8 26,5
39,7
Aģe 6
11,1 11,9 21,2
76,1
0,6
Aģe 7
4,0 0,79 2,4 4,0
15,9
Aģe 8
40,1 28,5 2,9
126,8 1,0
*
Aģe 9
4,7 1,1
32,8
0,5
Aģe 10
7,8
5,2 2,2
58,8
Aģe 11
1,4 3,3
Mazupīte 1
29,0
3,3 1,3
36,0
112,0 4,0
Mazupīte 2
11,2
7,5
14,5
Mazupīte 3
2,0
2
220,0
Tora 1
3,0 0,4
1,8 8,9
111,1
7,0
* atzīmēts tikai konstatēšanas fakts. Uzskaites metode nav piemērota īpatņu blīvuma novērtēšanai

Nēģu kāpuri*

Amerikas signālvēzis*

Trīsadatu stagars

Taimiņš / strauta forele

Rauda

Pavīķe

Mailīte

Līdaka

Lasis

Grundulis

Deviņadatu stagars

Bārdainais akmeņgrauzis

Ausleja

Asaris

jūras, savukārt laši – visos Aģes upē lejpus Aģes HES esošajos parauglaukumos, kā arī vienā
parauglaukumā Mazupītes lejtecē. Aģē un tās pietekās biežāk konstatētās zivju sugas ir ierindojamas
starp vidējām ritrāla tipa upēm raksturīgākajām sugām, tās ir arī vienas no Vitrupē, Pēterupē un citās
Rīgas jūras līcī ietekošajās vidējās ritrāla tipa upēs biežāk sastopamajām un masveidīgākajām zivju
sugām. Visas minētās sugas norāda arī uz labu ekoloģisko kvalitāti.
1.3.1. tabula.
Aģes upē un tās pietekās konstatētās zivju sugas un to īpatņu blīvums dažādos parauglaukumos
Īpatņu blīvums (gab./100 m2)

*
*

*

*

Starp Aģes un citu Rīgas jūras līcī ietekošo vidējo upju zivju faunu konstatēta arī vairākas atšķirības, kas
varētu norādīt uz nepietiekamu ekoloģisko kvalitāti Aģes upē un tās sateces baseinā. Pirmkārt, Aģes
upē viena no biežāk konstatētajām sugām ir arī deviņadatu stagars, kas konstatēts deviņos no 15
apsekotajiem parauglaukumiem. Deviņadatu stagars ir ekoloģiski mazprasīga suga, kas bieži tiek
konstatēta antropogēni stipri ietekmētos ūdeņos. Deviņadatu stagari ir noķerti arī citās Rīgas jūras līča
mazajās upēs ietekošajās ūdenstecēs, taču retāk un mazākā daudzumā nekā Aģē. Zīmīgi, ka Aģē un tās
pietekās šī suga konstatēta galvenokārt augšpus Aģes HES aizsprosta esošajā Aģes daļā, kā arī
meliorētajos upju posmos. Otrkārt, Aģē un tās pietekās netika konstatētas platgalves un arī pavīķes
tika noķertas tikai vienā no 2020. gadā apsekotajiem parauglaukumiem. Abas šīs sugas ir salīdzinoši
plaši izplatītas citās Rīgas jūras līcī ietekošajās vidējās ritrāla tipa upēs un norāda uz salīdzinoši labu
ekoloģisko kvalitāti.
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Kopumā var secināt, ka Aģes un tās pieteku zivju fauna 2020. gadā caurmērā atbilda šo ūdensteču
raksturlielumiem un galvenajai cilvēka ietekmei. Pirmkārt, ceļotājzivis bija sastopamas tikai lejpus Aģes
HES esošajā Aģes un tās sateces baseina daļā. Mazupītes lejtecē, kurā mazāka upes platuma un dziļuma
dēļ THS vērtība caurmērā bija augstāka nekā Aģē (sk. 1.1.3. nodaļu), no ceļotājzivīm ir sastopami
galvenokārt taimiņi / strauta foreles, savukārt Aģē – galvenokārt laši, kuri parasti nārsto lielākās upēs
nekā taimiņi. Ceļotājzivju īpatņu blīvums lielā mērā ir atkarīgs no cilvēka ietekmes. Aģes upē
vismazākais ceļotājzivju īpatņu blīvums konstatēts Aģes HES tuvumā, kas var būt saistīts ar HES
ekspluatācijas ietekmi uz upes caurplūdumu, savukārt Mazupītē vismazākais ceļotājzivju īpatņu
blīvums konstatēts parauglaukumā, kas daļēji atradās posmā, kas tiek izmantots govju dzirdināšanai.
Augšpus Aģes HES esošajā Aģes upes daļā un tās pietekā Torā ihtiofauna ir līdzīga un ihtiofaunas
struktūra konkrētā vietā ir atkarīga galvenokārt no upes raksturlielumiem, ko nosaka cilvēku ietekme
(meliorācija vai mākslīgas straujteces izveidošana), kā arī bebru aktivitāte, kritums un citi faktori.
Palielinoties vidējam straumes ātrumam un raupjāka substrāta īpatsvaram ūdensteces gultnē,
palielinās mailīšu, bārdaino akmeņgraužu un grunduļu īpatņu blīvums. Zīmīgi, ka tāda ekoloģiski jutīga
suga kā pavīķe 2020. gada uzskaitē tika konstatēta tikai zem autoceļa P9 tilta izveidotajā mākslīgajā
straujtecē.

1.3.2. Ihtiofaunas izmaiņas
Regulāra zivju uzskaite Aģes upē uzsākta salīdzinoši nesen. Zivju uzskaite ar elektrozveju Aģē veikta arī
1993. gadā, taču regulārs ihtiofaunas monitorings upes lejtecē uzsākts vēlāk. Upes lejtecē,
Zvejniekciemā pie autoceļa V101 tilta, uzskaite tiek veikta kopš 2011. gada, savukārt augštecē,
meliorētajā posmā starp Lēdurgu un Vidrižiem, uzskaite tiek veikta kopš 2014. gada. Papildus regulāri
veiktajam monitoringam, atsevišķos gados ir apsekoti parauglaukumi arī pie autoceļa A1 tilta
(2012. gadā) un zem Aģes HES (2013. gadā). Arī Mazupītē zivju uzskaite iepriekš veikta tikai 1993. gadā,
kad apsekots posms augšpus autoceļa V128 tilta un 2011. gadā, kad apsekots posms pie autoceļa V128
tilta. Informāciju par zivju uzskaitēm Torā un Igatē atrast neizdevās.
Iepriekšējos gados veikto zivju uzskaišu rezultāti gan plašāk izplatīto, gan masveidīgāko sugu ziņā
kopumā līdzinās 2020. gada uzskaites rezultātiem. Iepriekšējos gados Aģē konstatētas arī vairākas zivju
sugas (akmeņgrauzis Cobitis taenia, karūsa Carassius carassius, līnis Tinca tinca, pīkste Misgurnus
fossilis, plicis Blicca bjoerkna, sapals Squalius cephalus, vīķe Alburnus alburnus un ziemeļu zeltainais
akmeņgrauzis Sabanejewia aurata), kuras 2020. gadā netika noķertas, taču visas šīs sugas iepriekšējos
gados konstatētas salīdzinoši reti un tām noķerti tikai atsevišķi īpatņi. Kopumā var secināt, ka
sastopamo sugu ziņā kopš zivju uzskaišu uzsākšanas Aģes upes un tās pieteku ihtiofauna nav būtiski
mainījusies.
Informācija par Aģes upes ihtiofaunu pirms zivju uzskaišu uzsākšanas šajā ūdenstecē ir trūcīga. Vairākos
preses avotos ir norādīts, ka Aģē vēsturiski ir bijuši sastopami vēži (visticamāk – platspīļu vēži Astacus
astacus). Vairākos rakstos par cilvēka ietekmi (piesārņošana, aizsprostu izbūve, maluzveja u.c.) uz upes
ihtiofaunu ir pieminētas arī ceļotājzivis – laši, taimiņi un upes nēģi. Zinātniskus rakstus, kuros aprakstīta
Aģes upes ihtiofauna, atrast neizdevās. Tomēr pieejamā informācija kopumā ļauj secināt, ka
zivsaimnieciski nozīmīgāko sugu (lasis, taimiņš un upes nēģis) ziņā Aģes upes ihtiofauna pēdējā
gadsimta laikā nav būtiski mainījusies.
Uz to, ka Aģes lejtecē zivju fauna nav būtiski mainījusies, norāda arī zivju faunas monitorings
parauglaukumā Aģe 1. Pavisam zivju uzskaitēs šajā parauglaukumā ir konstatētas 20 zivju sugas
(akmeņgrauzis, asaris, bārdainais akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, grundulis, karūsa, lasis, līdaka,
līnis, mailīte, pavīķe, plicis, pīkste, rauda, sapals, sudrabkarūsa, taimiņš / strauta forele, trīsadatu
stagars, vīķe un ziemeļu zeltainais akmeņgrauzis, kā arī nēģu kāpuri un pieauguši upes nēģi), taču vienā
uzskaitē konstatēto sugu skaits ir daudz mazāks. Maksimālais vienā uzskaitē konstatēto sugu skaits
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(2013. gadā) ir 14, bet minimālais (2019. gadā) – četras, savukārt pārējos gados konstatēto sugu skaits
bija robežās no septiņām līdz 12 sugām. Likumsakarīgi, ka lielākā daļa no iepriekš uzskaitītajām zivju
sugām ir konstatētas tikai atsevišķās uzskaitēs un salīdzinoši nelielā daudzumā.
1.3.2. tabulā ir apkopota informācija par regulāri (t.i., vismaz sešās no 10 uzskaites reizēm)
konstatētajām zivju sugām (izņemot nēģu kāpurus, kuru īpatņu blīvuma novērtēšanai izmantotā
uzskaites metode nav piemērota). Šī informācija ļauj secināt, ka pēdējos gados biežāk konstatēto zivju
sugu īpatņu blīvums dažādos gados ir bijis atšķirīgs, taču acīmredzamas īpatņu blīvuma izmaiņu
tendences kādai no sugām vai sugu grupām identificēt nav iespējams. Acīmredzot noteiktu sugu īpatņu
blīvums ir bijis atkarīgs galvenokārt no attiecīgā gada hidroloģiskajiem, meteoroloģiskajiem un citiem
apstākļiem, kas nosaka lokālu zivju pārvietošanos un paaudžu ražību šajā gadā. Vienīgais izņēmums
varētu būt lasis, kam pēdējos gados ir vērojama īpatņu blīvuma palielināšanās. 2020. gadā tika
konstatēts vislielākais īpatņu blīvums kopš zivju monitoringa uzsākšanas Aģes lejtecē un arī 2018. un
2019. gadā laša īpatņu blīvums bija lielāks nekā vairumā iepriekšējo gadu.
1.3.2. tabula.
Informācija par biežāk konstatēto sugu īpatņu blīvumu Aģes lejtecē veiktajā zivju monitoringā
Īpatņu blīvums (gab./100 m2)
Gads
Bārdainais
Trīsadatu
Asaris
Lasis
Rauda
Forele
akmeņgrauzis
stagars
1993
7,6
4,1
7,6
15,5
9,0
2011
15,9
1,9
28,9
104,4
17,5
0,4
2012
4,9
2,9
4,3
9,1
14,5
2013
21,5
1,0
7,5
31,2
5,8
2015
5,4
3,0
66,4
5,8
20,1
2,0
2016
8,9
21,8
13,3
23,8
23,8
0,8
2017
8,4
11,6
16,2
4,9
23,4
1,6
2018
38,3
0,7
45,0
59,5
14,9
0,6
2019
12,7
5,0
44,9
4,6
14,4
2020
6,6
4,0
160,5
4,5
18,7
2,4
Atšķirīga situācija ir redzama zivju faunas monitoringa parauglaukumā, kas atrodas meliorētajā Aģes
upes daļā. Ihtiofaunas monitorings šajā parauglaukumā tika uzsākts nākamajā gadā pēc ūdensnotekas
“Aģe” atjaunošanas būvdarbu noslēgšanās un ļauj izsekot ihtiofaunas izmaiņām tai sekojošajos gados
(1.3.3. tabula).

Gads
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.3.3. tabula.
Informācija par biežāk konstatēto sugu īpatņu blīvumu meliorētajā posmā veiktajā zivju
monitoringā
Īpatņu blīvums (gab./100 m2)
Bārdainais akmeņgrauzis Deviņadatu stagars Grundulis
Mailīte
3,8
143,3
3,3
12,5
20,0
55,0
6,7
19,3
68,9
259,4
5,7
16,7
197,1
6,3
14,5
19,2
74,6
0,8
3,3
0,6
33,9
4,7
1,1
32,8

Kā redzams 1.3.3. tabulā, šajā upes daļā veiktajā monitoringā ir konstatētas tikai deviņas zivju sugas:
asaris, ausleja, bārdainais akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, grundulis, līdaka, mailīte, rauda, trīsadatu
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stagars, kā arī strauta nēģa kāpuri, bet regulāri (vismaz četrās no septiņām ķeršanas reizēm) noķertas
ir tikai četras no tām.
Monitoringa rezultāti liecina, ka pirmajos gados pēc monitoringa uzsākšanas salīdzinoši strauji pieauga
mailīšu, grunduļu un, mazākā mērā – arī bārdaino akmeņgraužu (t.i., straujāk tekošiem un ar skābekli
bagātākiem ūdeņiem raksturīgu zivju sugu) īpatņu blīvums, taču vēlāk šo sugu īpatņu blīvums atkal
samazinājās. Deviņadatu stagaram, kas ir ekoloģiski mazprasīga zivju suga, izmaiņas ir atšķirīgas.
Pirmajos gados pēc meliorācijas šī suga Aģē netika konstatēta, savukārt, sākot ar 2016. gadu tas
meliorētajā noķerts regulāri. Zivju faunas izmaiņas meliorētajā upes posmā pēc ūdensnotekas
pārbūves būvdarbu veikšanas apliecina, ka pēc aizauguma un piesērējuma izvākšanas, uz dažiem
gadiem palielinās upes piemērotība straujāk tekošiem un ar skābekli bagātākiem ūdeņiem raksturīgām
zivīm, taču vēlāk upes zivju fauna atgriežas iepriekšējā stāvoklī.
Pārējos posmos zivju uzskaite ir veikta pārāk neregulāri, lai uzskaites rezultāti ļautu izdarīt drošus
secinājumus par ihtiofaunas izmaiņām. Tomēr informācija par lašveidīgo zivju īpatņu blīvumu
2020. gadā un iepriekš vairākos atkārtoti apsekotajos parauglaukumos (1.3.4. tabula) ļauj izteikt
minējumu, ka zivju faunas stāvoklis ceļotājzivīm pieejamajā Aģes baseina daļā posmā pēdējos gados,
visticamāk, ir uzlabojies.
1.3.4. tabula.
Lašveidīgo zivju īpatņu blīvuma Aģē un Mazupītē atkārtoti apsekotajos parauglaukumos
Īpatņu blīvums (gab. 100/m2)
Parauglaukums
Gads
Lasis
Taimiņš / strauta forele
2012
1,1
15,9
Aģe 2 (pie autoceļa A1)
2020
35,0
63,0
2013
Aģe 4b (lejpus Aģes HES aizsprosta)
2020
0,6
4,5
2011
7,0
Mazupīte 1 (pie autoceļa P128)
2020
1,3
112,0
Kā jau minēts iepriekš, datu trūkuma dēļ ihtiofaunas izmaiņas ilgākā laika periodā un tās ietekmējošos
faktorus precīzi novērtēt nav iespējams. Domājams, ka galvenās izmaiņas primāri ir saistītas ar
antropogēno ietekmi. Pirmkārt, nozīmīgākā ietekme bija Teterlīču (Skultē, aptuveni Teterlīču ielas galā)
un Aģes dzirnavu izbūve, kas bloķēja ceļotājzivju migrāciju. Pašlaik kādreizējo Teterlīču dzirnavu
aizsprosta paliekas vērā ņemamu ietekmi uz ceļotājzivju migrāciju neatstāj, tāpēc ceļotājzivis ir
sastopamas gan Mazupītē, gan Aģē līdz Aģes HES aizsprostam. Uz Teterlīču dzirnavu aizsprosta ietekmi
netieši norāda arī fakts, ka A. Priedītis (1960) min lašu un taimiņu sastopamību Ķīšupē, Pēterupē un
citās Rīgas jūras līcī ietekošajās ūdenstecēs, taču Aģe starp šīm ūdenstecēm nav atzīmēta.
Ņemot vērā salīdzinoši lielo straujteču platību un augsto THS vērtību vairākos augšpus aizsprosta
esošajos Aģes posmos, domājams, ka pirms Aģes HES aizsprosta izbūves ceļotājzivis, visticamāk, bija
sastopamas arī augšpus aizsprosta esošajā upes daļā. Aģē augšpus Aģes dzirnavu aizsprosta veiktajās
uzskaitēs nav konstatēta taimiņa rezidentā forma – strauta forele. Iespējams, ka strauta foreļu
populācija šajā Aģes posmā tika zaudēta būtiskas ūdens kvalitātes pasliktināšanās (vairāki preses avoti
20. gs. septiņdesmitajos gados regulāri norāda uz neattīrītu notekūdeņu nonākšanu Aģē no Vidrižu
cietes rūpnīcas un fermām) vai citu iemeslu dēļ. Tāpat, ir iespējams, ka strauta foreles šajā posmā
netika konstatētas to pārāk nelielā īpatņu blīvuma un izplatības dēļ.
Apmēra ziņā otra nozīmīga ietekme ir bijusi meliorācijai, kuras ietvaros ir pārveidots visa Aģes augštece
un daļa vidusteces, visa Igates un Toras gultne, kā arī faktiski visa Mazupītes gultne. Informācija par šo
ūdensteču raksturlielumiem un zivju faunu pirms meliorācijas ir pārāk trūcīga, lai būtu iespējams
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precīzi novērtēt meliorācijas ietekmi uz to ihtiofaunu. Tomēr vairāki netieši fakti ļauj secināt, ka
meliorācijas ietekme, visticamāk, bija mazāka, nekā aizsprostu izbūves ietekme. To netieši apliecina
fakts, ka meliorētajā Mazupītes lejtecē konstatēts ļoti augsts taimiņa / strauta foreles īpatņu blīvums,
kā arī tas, ka zivju fauna meliorētajā Aģes posmā un Torā kopumā līdzinās ihtiofaunai augšpus Aģes
HES esošajā nemeliorētajā upes daļā. Iespējams, ka meliorētajos posmos kopumā ir proporcionāli
palielinājusies deviņadatu stagaru un ausleju, bet samazinājies grunduļu, bārdaino akmeņgraužu,
pavīķu un mailīšu izplatība un īpatņu blīvums. Domājams, ka sastopamo sugu ziņā vismazāk ir
mainījusies zivju fauna Aģes upes augštecē starp Aģes ezeru un Lēdurgu, kā arī pirmajos kilometros
lejpus Lēdurgas.
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1.4. Ekoloģiskā kvalitāte
1.4.1. Virszemes ūdeņu monitoringa rezultāti
Uz apsekoto Aģes upes posmu var attiecināt divu LVĢMC Virszemes ūdeņu monitoringa
programmā iekļauto monitoringa staciju datus. Monitoringa stacija “Aģe, 3.0 km lejpus Vidrižiem”
atrodas upes augštecē, taisnotā un lauksaimnieciski ietekmētā vietā. Monitoringa stacija “Aģe, grīva”
atrodas 1,4 km augšpus Aģes grīvas. Lai gan formāli stacija “Aģe, grīva” atrodas citā ūdensobjektā, tās
rezultātus drīkst attiecināt arī uz pētīto Aģes upes posmu, jo stacija atrodas tikai deviņus kilometrus
lejpus Mandegām. Kopumā abi ūdensobjekti atbilst vidējai ekoloģiskās kvalitātes klasei/potenciālam.
Kā redzams 1.4.1. tabulā (abām stacijām izmantotas ritrāla tipa vidējas upes robežvērtības), augštecē
galvenā slodze ir hidromorfoloģiskās izmaiņas (pazemināta jutīgā bentosa indeksa vērtība) un biogēnu
slodze (Pkop koncentrācija ir ļoti tuvu sliktai kvalitātes klasei). Lejtecē, kur upe ir straujāka un biotopu
kvalitāte ir labāka, galvenā slodze ir Mandegu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz ko norāda
paaugstinātas Pkop koncentrācijas, kas 2018. gadā ievērojami pārsniedza pat ļoti sliktas kvalitātes klases
robežlielumu.
1.4.1. tabula.
Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums Aģes upes ūdensobjektos 2007.-2018.g.
Stacija

Gads

MZB

MAK

FB

BIO

O2

BSP5 N-NH4 Nkop

Pkop

Kopā

Aģe, 3,0 km
lejpus Vidrižiem 2016
3
1
2
3
8,9
2,0
0,07
2,01 0,096
3
Aģe, grīva
2007
2
2 12,4 1,8
0,14
2,50 0,101
3
Aģe, grīva
2012
1
2 11,7 1,3
0,05
1,80 0,089
3
Aģe, grīva
2014
2
2
2 11,7 1,3
0,06
1,79 0,091
3
Aģe, grīva
2018
2
1
1
2 11,5 1,5
0,08
1,79 0,151
3
*MZB-makrozoobentoss, MAK-makrofīti, FB-fitobentoss, BIO-bioloģijas kopvērtējums, Kopāekoloģiskās kvalitātes kopvērtējums
Virszemes ūdeņu monitorings Aģes pietekās nav veikts, bet par šīm ūdenstecēm ir pieejami
projekta LIFE GoodWater IP vasaras sezonas monitoringa dati. Saskaņā ar šiem rezultātiem, vislabākā
ūdens kvalitāte ir Torā, kur visi rādītāji atbilst augstai kvalitātes klasei (1.4.2. tabula). Lai gan Tora ir
pilnībā taisnota, tās sateces baseinā dominē meži, kas var izskaidrot zemās biogēnu koncentrācijas.
Igatē un Mazupītē var novērot eitrofikācijas pazīmes, kas saistītas ar paaugstinātām P kop
koncentrācijām. Lai gan lauka apsekojumu laikā Mazupītē tika konstatēti vairāki brasli, kas
acīmredzami tiek izmantoti kā govju dzirdināšanas vietas un govju ceļš no viena upes krasta uz otru, kā
arī fekālais piesārņojums, amonija jonu koncentrācijas vasarā atbilst augstai kvalitātes klasei, kas
norāda, ka šī ietekme ir vairāk lokāla un periodiska.
1.4.2. tabula.
Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums pēc fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem Aģes pietekās 2020.g. vasarā
Kopvērtējums
Upe
Pkop
Nkop
N-NH4
O2
Vidēja
Igate
0,072
1,39
0,11
7,5
Vidēja
Mazupīte
0,067
0,82
0,08
9,3
Augsta
Tora
0,038
1,11
0,06
9,5
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1.4.2. Latvijas zivju indeksa vērtības
Latvijas Zivju indeksa vērtības norāda uz kopējo upes ekoloģisko kvalitāti. Informācija par zivju indeksa
vērtību dažādos parauglaukumos ir apkopota 1.4.3. tabulā. Zivju indeksa vērtības un tai atbilstošo
ekoloģiskās kvalitātes klašu izmaiņas kopumā atbilst upes hidromorfoloģiskās kvalitātes izmaiņām
(sk. 1.2. nodaļu). Zivju indeksa vērtība, līdzīgi kā upes hidromorfoloģiskās kvalitāte indeksa vērtība, gan
Aģē, gan Mazupītē samazinās virzienā no jūras uz augšteci un meliorētajos posmos tā kopumā ir
zemāka nekā dabiskajos.
1.4.3. tabula
Zivju indeksa vērtība apsekotajos parauglaukumos
Parauglaukums
Indeksa
Ekoloģiskā
Upe
vērtība
kvalitāte
Kods
Atrašanās vieta
Aģe 1
Zvejniekciems, lejpus V101 tilta
0,70
Laba
Aģe 2
Pie A2 tilta
0,59
Vidēja
Aģe 3
Mandegās ~ 300 m lejpus Aģes HES aizsprosta
0,64
Vidēja
Aģe 4a
Aģes HES atvadkanālā
0,66
Laba
Aģe 4b
Aģes HES apietajā upes posmā
0,46
Zema
Aģe 5
Aptuveni 3 km augšpus Aģes HES aizsprosta
0,45
Zema
Aģe
Aģe 6
Aptuveni 300 m lejpus meliorētā posma
0,36
Zema
Aģe 7
Pie Lankšu mājām meliorētā posma lejtecē
0,23
Ļoti zema
Aģe 8
Lejpus autoceļa P9 tilta
0,52
Vidēja
Aģe 9
Aptuveni 3,5 km lejpus Lēdurgas
0,21
Ļoti zema
Aģe 10
Aptuveni 3 km lejpus Lēdurgas
0,34
Zema
Aģe 11
Pie autoceļa V81 tilta
0,24
Ļoti zema
Mazupīte 1 Skultē, pie autoceļa V128 tilta
0,80
Laba
Mazupīte Mazupīte 2 ~ 700 m augšpus autoceļa A2 tilta
0,47
Zema
Mazupīte 3 Lejpus autoceļa P53 tilta
0,66
Laba
Tora
Tora 1
Pie bijušā Skultes-Rūjienas dzelzceļa tilta
0,38
Zema
Tomēr ir vērojamas arī vairākas atšķirības. Pirmkārt, pie līdzīgas biotopu kvalitātes indeksa (HQA)
vērtības parauglaukumos, kas atradās posmos, kas ir pieejami migrācijai no jūras, zivju indeksa vērtība
kopumā bija augstāka, nekā parauglaukumos, kas atrodas augšpus Aģes HES aizsprosta. Otrkārt, zivju
indeksa vērtību ietekmē arī katra konkrēta parauglaukuma raksturlielumi.
Aģes upes posmā no jūras līdz Aģes HES zivju indeksa vērtība lielākajā daļā parauglaukumu svārstījās
robežās no 0,59 līdz 0,70, kas ir tuvu robežvērtībai (0,66) starp labu un vidēju ekoloģisko kvalitāti. Šajā
posmā vienīgais parauglaukums, kurā zivju indeksa vērtība atbilda zemai ekoloģiskajai kvalitātei,
atradās Aģes HES apietajā upes posmā. Savukārt augšpus Aģes HES, kur vairumā parauglaukumu zivju
indeksa vērtība atbilda zemai vai ļoti zemai ekoloģiskai kvalitātei, vislielākā indeksa vērtība, kas atbilda
vidējai ekoloģiskajai kvalitātei, konstatēta parauglaukumā, kas atradās mākslīgi veidotā straujtecē
lejpus autoceļa P9 tilta.
Mazupītē visaugstākā zivju indeksa vērtība konstatēta tās lejtecē, kurā saglabājusies dabiskā upes
gultne, savukārt viszemākā – parauglaukumā, kas daļēji atradās vietā, kur upe tiek izmantota govju
dzirdināšanai un upi šķērso brasls, pa kuru govis tiek pārvietotas no viena krasta uz otru.
Nozīmīgs faktors, kas nosaka zivju indeksa vērtību, ir arī vidējais straumes ātrums parauglaukumā.
Palielinoties vidējam straumes ātrumam, pieaug arī zivju indeksa vērtība konkrētajā parauglaukumā.
Īpaši izteikta šī sakarība bija parauglaukumos, kas atradās Aģes upē augšpus Aģes HES aizsprostam.
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Parauglaukumos Aģe 1 un Aģe 9 ir iespējams novērtēt arī zivju indeksa vērtības izmaiņas ilgākā laika
periodā. Kā redzams 1.4.1. attēlā, Aģes lejtecē, kur atrodas parauglaukums Aģe 1, zivju indeksa vērtība
pēdējos gados kopumā ir palielinājusies. Ja pirms 2015. gada zivju indeksa vērtība vairumā gadu atbilda
zemai ekoloģiskajai kvalitātei, tad periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam tā bija aptuveni uz robežas
starp zemu un vidēju ekoloģisko kvalitāti. 2020. gadā zivju indeksa vērtība pirmo reizi visā apskatītajā
laika periodā pārsniedza labas ekoloģiskās kvalitātes robežvērtību.

1.4.1. attēls. Latvijas zivju indeksa vērtība parauglaukumā Aģes lejtecē (parauglaukums “Aģe 1”) un
ekoloģiskās kvalitātes klašu robežvērtības
To, ka ekoloģiskā kvalitāte Aģes un Mazupītes lejtecē pēdējo gadu laikā varētu būt palielinājusies,
netieši apliecina arī zivju indeksa vērtības izmaiņas atkārtoti apsekotajos parauglaukumos, kas atradās
pie autoceļa A2 tilta (Aģe 2), Aģes HES apietajā upes posmā (Aģe 4b) un Mazupītes lejtecē pie autoceļa
V128 tilta (Mazupīte 1). Kā redzams 1.4.2. attēlā, visos minētajos parauglaukumos 2020. gadā zivju
indeksa vērtība bija paaugstinājusies un atbilda augstākai ekoloģiskās kvalitātes klasei nekā iepriekšējā
apsekošanas reizē.

1.4.2. attēls. Latvijas zivju indeksa vērtības izmaiņas dažādos parauglaukumos un ekoloģiskās
kvalitātes klašu robežvērtības
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Atšķirīgas izmaiņas vērojamas parauglaukumā, kas atradās meliorētajā Aģes posmā, kurā zivju
monitorings tika uzsākts nākamajā gadā pēc ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbu noslēgšanās
(1.4.3. attēls). Pirmajos gados pēc atjaunošanas būvdarbu beigām zivju indeksa vērtība šajā upes
posmā palielinājās. Maksimālo vērtību tā sasniedza trešajā gadā pēc būvdarbu noslēguma, kad
pietuvojās augstas ekoloģiskās kvalitātes klases robežvērtībai. Ceturtajā gadā zivju indeksa vērtība
nokritās līdz labas un vidējas ekoloģiskās kvalitātes robežvērtībai, savukārt turpmākajos gados tā strauji
samazinājās un, sākot ar 2019. gadu, zivju indeksa vērtība šajā parauglaukumā atbilst ļoti zemai
ekoloģiskajai kvalitātei.

1.4.3. attēls. Latvijas zivju indeksa vērtības izmaiņas parauglaukumā meliorētajā Aģes posmā
(parauglaukums “Aģe 9”) un ekoloģiskās kvalitātes klašu robežvērtības
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2. Mergupe un tās sateces baseins
Mergupes garums ir 64 km (66,67 km pēc Meliorācijas kadastra informācijas), tās lielākā pieteka ir
Zaube 37 km (39,06 km). Pārējās pietekas ir īsākas par 10 km. Mergupes kopējā sateces baseina platība
ir 290 km2 (316,76 km2), bet Zaubes sateces baseina platība ir 74 km2 (79,07 km2). Saskaņā ar 3. cikla
Upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 2022.–2027.g. (nepublicēti), Mergupe ir iedalīta divos
ūdensobjektos: Mergupe_1 (no iztekas līdz Zaubes ietekai, D409) un Mergupe_2 (no Zaubes ietekas
līdz grīvai, D408). Kā jauns ūdensobjekts izdalīta arī Zaube (D411). Līdz 2019. gadam Mergupes baseins
ietilpa tikai vienā ūdensobjektā (D408). 2020. gada vasarā apsekoto upes posmu kopgarums Mergupē
ir 43 km jeb 65% no upes garuma. Zaubē apsekoti 6,1 km jeb 16% no upes garuma (2.1. attēls).

2.1 attēls. Mergupe, tās sateces baseins un LIFE GoodWater IP ietvaros apsekotie upju posmi
Pēc Latvijā izmantotās upju tipoloģijas, Mergupes augštece pieder pie 3. tipa (ritrāla tipa vidēja upe),
bet lejtece pieder pie 4. tipa (potamāla tipa vidēja upe). Zaube ir 1. tipa upe (ritrāla tipa maza upe).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2. pielikumu,
Mergupes posms no Nītaures līdz grīvai ir noteikts kā prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi. Mergupes
pietekas par prioritārajiem zivju ūdeņiem nav noteiktas. Mergupes baseins nav iekļauts Plūdu riska
teritorijā, bet pēc LVĢMC rīcībā esošajiem modelēšanas datiem upe ir applūstoša posmā no Krīgaļu
HES līdz grīvai. Applūstošs ir arī Zaubes upes lejteces posms.
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Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” Mergupes
ūdensobjekts D408 ir noteikts kā riska ūdensobjekts. Riska cēlonis ir hidromorfoloģiskie pārveidojumi
un plūdu risks. Šī slodze ir saistīta ar Brūnu un Krīgaļu hidroelektrostaciju darbību. Meliorācija nerada
būtisku slodzi uz Mergupi: augšteces ūdensobjektam taisnoti tikai 16 % no upes garuma, bet lejteces
ūdensobjekts nav taisnots. Zaubes upe ir taisnota 6 % no upes garuma.
Atbilstoši Corine Land Cover 2018. gada datiem (2.2. attēls) Mergupes sateces baseinā dominē mežu
platības, kas aizņem ~63,5% no visas sateces baseina platības. Lauksaimniecības zemes aizņem ~35,1%,
purvi 0,9% un urbānās teritorijas 0,5% no sateces baseina platības. Pēc zemes virsmas apauguma
nepastāv būtiskas atšķirības starp Mergupes augšteci un lejteci. Zaubes sateces baseinā ~70,6% aizņem
meži, 29,2% lauksaimniecības zemes, purvi un urbānās teritorijas aizņem pa 0,1% no sateces baseina
platības.

2.2. attēls. Zemes virsmas apaugums Mergupes baseinā (pēc CORINE Land Cover 2018. gada
datiem)
Mergupes augšteces ūdensobjekta vidējais kritums ir 3,2 m/km, lejteces ūdensobjekta 0,9 m/km, bet
Zaubes vidējais kritums ir 2,9 m/km (2.3 attēls). Īpaši straujš ir Mergupes augšteces posms līdz Nītaurei,
kur ir liels straumes ātrums un izteikti akmeņains gultnes substrāts. Augšteces ūdensobjekta lejteces
daļā, starp Aizupu mājām un autoceļu V60, kritums samazinās un šajā vietā upe atbilst potamāla tipa
upei. Mergupes lejteces pēdējie ~4 km ir praktiski stāvošs upes posms, ko izraisījis uz Lielās Juglas esošā
HES uzpludinājums. Zaubes upe pārsvarā tika apsekota lejtecē, kur tai ir salīdzinoši mazs kritums un
upe atbilst potamālam tipam. Apsekotajā Zaubes posmā ap Niedrām upe atbilst ritrālai upei ar lielāku
straumes ātrumu un oļaināku substrātu.
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2.3 attēls. Mergupes un Zaubes kritums (m/km) LIFE GoodWater IP ietvaros apsekotajos posmos
Mergupes un Zaubes apsekojums tika veikts 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī.
Hidropostenī Mergupe-Mālpils 2020. gada jūnija vidējais ūdens līmeņa augstums ir 131 cm, jūlija 133
cm, augusta 131 cm un septembra 133 cm. Kā redzams 2.1. tabulā, jūnija apsekojumu laikā Mergupē
bija nedaudz paaugstināts ūdens līmenis, bet augustā un septembrī nedaudz pazemināts.
2.1. Tabula.
Mergupes un Zaubes apsekojuma laiks un atbilstošie piketi
Upe

Datums
Piketi
12.06.2020 467 - 489; 490 - 501; 505 - 514
17.06.2020 514 - 542; 543 - 572; 573 - 604
18.06.2020 0 - 30; 30 - 60; 60 - 88
19.06.2020 387 - 417; 417 - 443
10.07.2020 89 - 104; 143 - 171;171 - 189
Mergupe
15.07.2020 189 - 221;221 - 258; 258 - 292
17.07.2020 130 - 142; 448 - 466
14.08.2020 292 - 328; 333 - 327
21.08.2020 338 - 372
01.09.2020 372 - 387; 629 - 633
31.07.2020 0 - 16
Zaube
21.08.2020 16 - 48
01.09.2020 180 - 197
*Dati par ZMNI hidroposteni Mergupe-Mālpils

Ūdens līmenis, cm*
133
135
133
131
138
132
130
128
126
129
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2.1. Upes raksturlielumi un galvenie tos ietekmējošie faktori
2.1.1. Platums un dziļums
Informācija par apsekoto Mergupes un Zaubes posmu vidējo platumu, vidējo dziļumu un vidējās
dziļuma – vidējā platuma attiecību ir apkopota 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. attēlā. Mergupes platums būtiski
izmainās pēc Zaubes ietekas. Ja līdz Zaubes ietekai Mergupes platums vairumā posmu ir četru līdz sešu
metru robežās, tad lejpus Zaubes vairums posmu ir vismaz astoņus metrus plati.
Lejpus Zaubes ietekas salīdzinoši sekli un plati posmi konstatēti lejpus Vites dzirnavām un augšpus
Mālpils, kā arī augšpus tilta pie Zirgukroga. Līdztekus dabiskiem faktoriem (kritums, gultnes substrāts,
krasta reljefs u.c.) upes dziļumu un platumu šajā posmā vairākās vietās ietekmēja arī cilvēku veidotas
būves. Ietekmes ziņā nozīmīgāka būve ir Brūnu HES. Saskaņā ar Valsts vides dienesta veidotajā mazo
HES datubāzē atrodamo informāciju, Brūnu HES ūdens uzstādinājuma augstums nedaudz pārsniedz
sešus metrus, savukārt HES ūdenskrātuves garums – divus kilometrus.
Otrs lielākais cilvēka veidotais šķērslis (mākslīgs akmeņu krāvums, kas paceļ upes līmeni par vairāk nekā
0,5 m) šajā posmā atrodas pie kādreizējo Briežu dzirnavu pievadkanāla sākuma netālu no
Mergupsalām. Lejpus Zaubes ietekas Mergupē atrodas arī vairāki citi akmeņu krāvumi vai cilvēku
veidoti objekti (akmeņu krāvums augšpus Mālpils pie Brišķēnu mājām, upes gultnē esošās
konstrukcijas pie Vites dzirnavām u.c.), taču to ietekme uz upes dziļumu un platumu bija mazāka.
Bebru dambji upes dziļumu un platumu lejpus Zaubes ietekas esošajā Mergupes daļā ietekmēja
minimāli. Apsekošanas laikā šajā upes posmā tika konstatēti tikai daži salīdzinoši zemi bebru dambji.
Vairāk bija koku sagāzumu, taču arī to ietekme bija lokāla un plašākā (t.i., 500 m garā posma) mērogā
faktiski neizpaudās.

2.1.1. attēls. Vidējais platums (m) apsekotajos Mergupes un Zaubes posmos
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2.1.2. Vidējais dziļums (m) apsekotajos Mergupes un Zaubes posmos

2.1.3. Vidējā platuma – vidējā dziļuma attiecība apsekotajos Mergupes un Zaubes posmos
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Augšpus Zaubes ietekas esošajā Mergupes daļā upes platums bija robežās starp 4,5 un 6,5 m, savukārt
dziļums – starp 0,3 un 0,5 m. Atšķirīgāki posmi konstatēti lejpus Krīgaļu HES un augšpus Nītaures.
Pirmajos kilometros lejpus Krīgaļu HES Mergupe apsekošanas laikā bija salīdzinoši sekla, šajā posmā
konstatēta arī vislielākā dziļuma – platuma attiecība. Arī augšpus Nītaures esošā Mergupes augštece
bija šaurāka un seklāka, nekā pārējā upes daļa. Tas var būt skaidrojams gan ar lielāku kritumu, gan
atrašanos upes augštecē un mazāku caurplūduma apjomu, gan arī to, ka upes gultne ir veidota no oļiem
un akmeņiem, kas aizkavē krastu eroziju.
Līdzīgi kā lejpus Zaubes ietekas esošajā upes daļā, arī augšpus tās nozīmīgākie upes dziļumu un platumu
ietekmējošie faktori bija cilvēku būvēti aizsprosti – Krīgaļu dzirnavu (pašlaik Krīgaļu HES) un kādreizējo
Nītaures dzirnavu aizsprosts. Saskaņā ar Valsts vides dienesta veidotajā mazo HES datubāzē norādīto
informāciju Krīgaļu HES ūdens uzstādinājuma augstums ir aptuveni pieci metri, bet ūdenskrātuves
garums – aptuveni 0,4 km. Nītaures dzirnavu ūdens uzstādinājums, visticamāk, ir mazāks un tās
ūdenskrātuves garums ir aptuveni 0,3 km. Augšpus Nītaures uz Mergupes atrodas vēl viens aizsprosts
– Ķēču dzirnavezers. Šis aizsprosts atrodas upes augštecē, augšpus apsekotās Mergupes daļas, kur
Mergupe ir ļoti neliela un tās gultne sausākās vasarās, visticamāk, daļēji izžūst.
Augšpus Zaubes ietekas Mergupē konstatēti arī vairāki akmens krāvumi un citi mākslīgi veidojumi
(bijušo Mores muižas dzirnavu aizsprosta paliekas, autoceļa V60 šķērsojums, kam izmantota kastveida
caurteka ar betonētu gultni, kā arī vairāki akmeņu krāvumi), taču to ietekme bija lokāla un visa 500 m
garā posma mērogā faktiski neizpaudās.
Upes augštecē augšpus autoceļa V284 tilta viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas noteica katra
posma dziļumu un, mazākā mērā, arī platumu, bija bebru ietekme (2.1.4. attēls). Virzienā uz lejteci
bebru aizsprostu ietekme samazinās un lejpus Krīgaļu HES bebru aizsprostus vairs nevar uzskatīt par
galveno upes platumu un dziļumu noteicošo faktoru.
Līdzīgi kā lejpus Zaubes ietekas esošajā Mergupes daļā, arī augšpus tās ietekas koku sagāzumi
ietekmēja salīdzinoši nelielu upes daļu sagāzumu tiešā tuvumā un 500 m garo posmu mērogā vērā
ņemama ietekme uz upes dziļumu un platumu netika konstatēta.

2.1.4. attēls. Vidējais dziļums (m) posmos ar bebru aizsprostiem un akmeņu krāvumiem un bez tiem
Vairāki posmi augšpus Zaubes ietekas esošajā Mergupes daļā ir meliorēti un tek pa mākslīgi veidotu
gultni, taču meliorācijas ietekme ir salīdzinoši neliela. Lejpus Krīgaļu HES esošajā meliorētajā posmā ir
sācis veidoties dabiskam līdzīgs upes meandrējums un upe nav tik vienveidīga kā vairumā meliorēto
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ūdensteču. Meandrējuma atjaunošanos šajā posmā lielā mērā veicina tas, ka upes gultnes un krastu
substrātu veido galvenokārt smiltis. Vislielākā gultnes vienveidība konstatēta nepilnu kilometru garā
upes posmā, kas atrodas aptuveni 3,5 km lejpus kādreizējām Mores muižas dzirnavām. Valsts SIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav informācijas par šajā posmā veiktu upes
pārveidošanu, taču upes raksturlielumi neapšaubāmi norāda uz to, ka upe tek pa mākslīgi veidotu
iztaisnotu gultni, savukārt tās vēsturiskā gultne pašlaik faktiski ir pārpurvojusies atsevišķu vecupju
virkne.
Zaubē tika apsekota tikai tās lejtece līdz Medņu purva vidum un aptuveni 1,5 km gara vidusteces daļa
Niedru tuvumā. Apsekotajā lejteces daļā vidējais upes platums dažādos posmos bija robežās starp
četriem un sešiem metriem un dziļums – no 0,3 līdz 0,7 m. Vidustecē upe bija četrus līdz piecus metrus
plata, vidējais dziļums divos no apsekotajiem posmiem bija aptuveni 0,2 m, bet trešajā, bebru
ietekmētajā posmā, tas sasniedza 0,6 m. Zaubes dziļumu un platumu apsekotajos posmos noteica
galvenokārt dabiski faktori – kritums, gultnes substrāts, attālums no iztekas, kā arī bebru aizsprosti.
Lokālu ietekmi atstāj arī autoceļu šķērsojumi, kā arī zem autoceļa V73 šķērsojuma izbūvētais akmeņu
krāvums. Arī pats šķērsojums, kuru veido kastveida caurteka ar dzelzsbetona grīdu atstāj lokālu ietekmi
uz upes raksturlielumiem. Līdzīgi kā Mergupē, koku sagāzumu ietekme bija lokāla un 500 m garo posmu
mērogā neizpaudās.

2.1.2. Straumes ātrums un gultnes substrāts
Straumes ātruma izmaiņu novērtēšanai izmantots RHS straumes indekss. Indeksa vērtības izmaiņas
liecina, ka Mergupe kopumā ir salīdzinoši strauji tekoša ūdenstece (2.1.5. attēls). Garākie ļoti lēni
tekošie nogriežņi (straumes indeksa vērtība nepārsniedz -1) apsekošanas laikā konstatēti upes lejtecē,
kā arī aptuveni divus kilometrus augšpus Mālpils, abu šo nogriežņu garums bija aptuveni četri kilometri.

2.1.5. attēls. RHS straumes indeksa vērtība apsekotajos posmos
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Īsāki ļoti lēni tekoši nogriežņi konstatēti kādreizējo Vites dzirnavu tuvumā un augšpus kādreizējo Mores
muižas dzirnavu aizsprosta paliekām, mākslīgi veidotajā gultnē lejpus Mores muižas dzirnavām, lejpus
autoceļa P32, kā arī upes augštecē.
Salīdzinoši strauji tekošie nogriežņi, kuros straumes indeksa vērtība lielākajā daļā posmu bija robežās
no -0,2 līdz 0,5 (norāda, ka upē ir labi redzama straume, bet straujteču īpatsvars nepārsniedz 50%)
konstatēti gan upes lejtecē, gan tās vidustecē un augštecē. Garākais salīdzinoši strauji tekošais posms
sākas aptuveni 10 km augšpus Zaubes ietekas un beidzas aptuveni 2,5 km lejpus tās, taču jāatceras, ka
šajā posmā ir arī vairāki īsāki lēni tekoši posmi. Vērā ņemami strauji tekoši posmi atrodas arī aptuveni
kilometru lejpus kādreizējām Vites dzirnavām, Mālpils tuvumā, kā arī upes augštecē Nītaures tuvumā.
Apsekotajā Zaubes posmā straujāk tekoši posmi konstatēti tikai tās lejtecē, netālu no ietekas Mergupē,
kā arī vidustecē bebru neietekmētajos posmos.
RHS gultnes substrāta indeksa vērtības izmaiņas Mergupē tikai daļēji atbilda straumes indeksa vērtības
izmaiņām. Ļoti zema gultnes substrāta vērtība (mazāka par -2), kas norāda, ka upes gultnē dominē
nogulumi, konstatēta Mergupes lejtecē, netālu no Satekas ar Sudu, augšpus kādreizējām Vites
dzirnavām, kā arī taisnotajā vidusteces posma lejteces daļā. Tajā pat laikā salīdzinoši zema gultnes
substrāta indeksa vērtība, kas nepārsniedz -1,5 (norāda, ka gultnē dominē smiltis), konstatēta arī
lielākajā daļā posmu, kas atrodas taisnotajā vidusteces posmā, kā arī no Aizupu mājām līdz Zaubes
ietekai.

2.1.6. attēls. RHS gultnes substrāta indeksa vērtība apsekotajos posmos
Augsta RHS gultnes substrāta indeksa vērtība (vismaz -0,5, kas norāda, ka gultnes substrātu veido
galvenokārt grants, oļi un akmeņi) konstatēta lejpus Vites, Mālpils tuvumā, kādreizējo Mores muižas
dzirnavu tuvumā, pirmajos posmos lejpus Krīgaļu HES, kā arī lielā daļā augšpus Nītaures esošo posmu.
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Zaubes lejtecē gultnes substrātu veido galvenokārt smiltis un nogulumi, grants, oļu un akmeņu
īpatsvars tajā ir neliels. Apsekotajā Zaubes vidusteces daļā divos no apsekotajiem posmiem gultnes
substrāta vērtība bija salīdzinoši augsta (0,17 un -0,21), kas norāda, ka gultnē dominē grants un oļi,
savukārt bebru ietekmētajā posmā gultnes substrāta vērtība nokritās līdz -1,1, kas norāda, ka šajā
posmā pieaug smilšu īpatsvars.
Lielākajā daļā Mergupes gultnes konstatēta augsta vai ļoti augsta sedimentu akumulācija (2.1.7. attēls).
Izņēmums ir visi posmi lejpus esošajiem aizsprostiem (Nītaures dzirnavezers, Krīgaļu HES un, mazākā
mērā, arī Brūnu HES), kā arī lejpus kādreizējām Vites dzirnavām un atsevišķus citos posmos, no kuriem
lielākā daļa atradās upes augštecē.
Zaubes lejtecē konstatēta augsta sedimentu akumulācija, savukārt vidustecē sedimentu akumulācijas
klase bija atkarīga no bebru ietekmes. Bebru ietekmētajā posmā konstatēta ļoti augsta, savukārt
neietekmētajos posmos – zema sedimentu akumulācija.

2.1.7. Smalko sedimentu akumulācijas klase apsekotajos upju posmos
Nozīmīgākie faktori, kas nosaka straumes ātrumu un gultnes substrātu ir upes kritums un upē izbūvētie
aizsprosti, turklāt vērā ņemamu ietekmi uz Mergupi atstāj arī Lielās Juglas augštecē izveidotā Rikteres
HES ūdenskrātuve. Mazākā mērā upes tecējumu un gultnes substrātu ietekmē arī kādreizējo Vites un
Mores muižas dzirnavu aizsprostu paliekas. Zems RHS gultnes substrāta indekss un augsta sedimentu
akumulācijas klase konstatēta arī abās upes vidusteces daļās, kurās Mergupe tek pa mākslīgi izveidotu
gultni.
Zaubes vidustecē un, mazākā mērā, arī lejtecē, vērā ņemamu ietekmi uz upes tecējumu un gultnes
substrātu atstāja bebru aizsprosti. Mergupes lejtecē un vidustecē bebru ietekme apsekošanas laikā bija
salīdzinoši neliela. Upes posmā no meliorētās vidusteces daļas līdz satekai ar Sudu atradās tikai daži
vērā ņemami bebru aizsprosti un plašākā mērogā to ietekme uz upes raksturlielumiem bija minimāla.
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Lielāka bebru ietekme konstatēta Mergupes augštecē augšpus meliorētā upes posma. Kā redzams
2.1.8. attēlā, posmos, kuros bebru ietekmētās daļas īpatsvars pārsniedz trešdaļu no posma kopējā
garuma, samazinās gan gultnes substrāta, gan straumes indeksa vērtība, turklāt, jo lielāks ir bebru
ietekmētā posma īpatsvars, jo mazāka ir, abu indeksu vērtība.
Iespējams, ka RHS gultnes substrāta indeksa samazināšanās meliorētajā posmā un lejpus Zaubes
ietekas esošajā Mergupes daļā ir zināmā mērā saistīta ar koku sagāzumu ietekmi. Taču ir jāņem vērā,
ka upes raksturlielumus šajā posmā nosaka arī salīdzinoši nelielais kritums, krastu profils un substrāts,
Krīgaļu HES ekspluatācija un sedimentu ienese no Zaubes.

2.1.8. RHS gultnes substrāta un RHS straumes indeksa vērtības izmaiņas Mergupes augštecē atkarībā
no bebru ietekmes īpatsvara

2.1.3. Straujteces un THS vērtība
Kopējā straujteču platība apsekotajā Mergupes posmā ir 2,66 ha, šīs straujteces atrodas piecos
atsevišķos upes nogriežņos, kurus vienu no otra atdala Brūnu un Krīgaļu HES, kā arī Nītaures un Ķēču
dzirnavezeru aizsprosti. Informācija par straujteču platība un īpatsvaru katrā no šiem nogriežņiem
apkopota 2.1.1. tabulā.
2.1.1. tabula.
Informācija par straujteču platību un īpatsvaru ar aizsprostiem nodalītajā Mergupes posmā
Aptuvenais
Straujteces
Posms
garums, km
Platība, ha
Īpatsvars, %
Grīva – Brūnu HES
10,8
0,72
7,0
Brūnu HES – Krīgaļu HES
33,5
0,82
3,5
Krīgaļu HES – Nītaures dzirnavezers
5,4
0,37
14,8
Nītaures dzirnavezers – Ķēču dzirnavezers
13,2
0,75
16,8
Vislielākā straujteču platība (0,82 ha) konstatēta Mergupes posmā starp Brūnu HES un Krīgaļu HES.
Taču tai pašā laikā šis ir arī visgarākais upes posms un straujteču īpatsvars tajā ir vairākas reizes mazāks
nekā pārējos posmos. Nozīmīgākās straujteces šajā posmā atrodas Mālpils tuvumā, lejpus Zaubes
ietekas un kādreizējo Mores muižas dzirnavu aizsprosta tuvumā (2.1.9. attēls).
10,8 km garajā posmā lejpus Brūnu HES aizsprosta kopējā straujteču platība bija 0,72 ha, bet to
īpatsvars sasniedza septiņus procentus. Nozīmīgākās straujteces šajā posmā atradās aptuveni 1,5–
2 km lejpus kādreizējām Vites dzirnavām un lejpus Brūnu HES aizsprosta.
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Upes posms starp Krīgaļu HES un Nītaures dzirnavezeru ir tikai aptuveni 5,4 km garš, taču salīdzinoši
lielā straujteču īpatsvara dēļ (14,8 %), kopējā straujteču platība šajā posmā sasniedz vērā ņemamu
apjomu – 0,37 ha. Nozīmīgākās straujteces šajā upes posmā atrodas tā augšteces daļā, Nītaures
dzirnavezera tuvumā.
Kopējās straujteču platības ziņā otrs nozīmīgākais Mergupes posms, kurā straujteču platība sasniedz
0,75 ha, atrodas starp Nītaures dzirnavezeru un Ķēču dzirnavezeru. Platības ziņā lielākās straujteces
atrodas šī nogriežņa lejtecē Nītaures tuvumā, taču mazākas straujteces konstatētas gandrīz visos šajā
posmā apsekotajos posmos, izņemot posmu tiešā Ķēču dzirnavezera tuvumā. Šim posmam ir arī
vislielākais straujteču īpatsvars – 16,8 %.
Zaubes lejtecē straujteču faktiski nav, apsekošanas laikā to īpatsvars nevienā no posmiem
nepārsniedza vienu procentu no kopējās attiecīgā posma platības. Apsekotajā vidusteces posmā
straujteču īpatsvars bija atkarīgs no bebru ietekmes. Bebru ietekmētajā posmā straujteču īpatsvars
nepārsniedza vienu procentu no kopējās šī posma platības, savukārt abos pārējos apsekotajos posmos
bija attiecīgi 15,8% un 20,2%

2.1.9. Straujteču platība (m2) apsekotajā upes daļā
THS (Trout Habitat Score jeb foreļu dzīvotņu indeksa) vērtība primāri norāda uz upes piemērotību
taimiņa / strauta foreles nārstam un mazuļu attīstībai, taču THS palielināšanās norāda, ka attiecīgais
posms ir piemērots arī nēģu nārstam un vairākām ekoloģiski jutīgām zivju sugām, kuru klātbūtne
norāda uz labu upes ekoloģisko kvalitāti. THS vērtības noteikšanā tiek ņemts vērā upes platums,
dziļums, straumes ātrums, substrāts un noēnojums.
Apsekošanas laikā THS vērtība tika noteikta katram no 500 m garajā posmā esošajiem 50 m garajiem
posmiem jeb nogriežņiem, kas ļauj novērtēt gan posma vidējo THS vērtību, gan arī taimiņam / strauta
forelei optimālu (THS 8–10) nogriežņu skaitu šajā posmā. Visaugstākā vidējā THS vērtība ir posmiem,
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kas atrodas augšpus autoceļa P3 tilta (2.1.10. attēls), šajā upes daļā esošajos posmos bija arī vislielākais
taimiņam / strauta forelei optimālu nogriežņu skaits (2.1.11. attēls). Augsta THS vērtība šajā upes daļā
ir saistīta gan ar to, ka upe augšpus autoceļa P3 ir salīdzinoši šaura un sekla, gan arī ar to, ka šajā posmā
Mergupei ir arī vislielākais kritums, kas vairumā posmu pārsniedz 3 m/km (2.3. attēls).

2.1.10. Vidējā THS vērtība apsekotajos posmos
Salīdzinoši augsta vidējā THS vērtība (6–7 balles) konstatēta arī vairākos posmos upes vidustecē un
lejtecē (kādreizējo Mores muižas dzirnavu tuvumā, pie Aniņu mājām augšpus Zaubes ietekas, lejpus
Vites u.c.), taču nogriežņu ar augstu THS vērtību šajos posmos bija maz. Tas skaidrojams galvenokārt
ar salīdzinoši lielo upes platumu lejpus Zaubes ietekas esošajā Mergupes daļā, kas samazina arī upes
noēnojumu.
Zaubē, līdzīgi kā Mergupē, visaugstākā THS vērtība un liels nogriežņu ar augstu THS vērtību skaits
konstatēts upes vidustecē, kur tā ir salīdzinoši sekla, šaura un salīdzinoši strauji tekoša. Zaubes lejteces
daļā tās vidējā THS vērtība ir salīdzinoši zema un nogriežņi ar ļoti augstu THS vērtību apsekošanas laikā
šajā posmā netika konstatēti.
Straujteču platība lielā mērā ir atkarīga no upes krituma – kopumā, palielinoties kritumam, palielinās
arī straujteču īpatsvars. (2.1.12. attēls). Tomēr katrā konkrētā posmā straujteču platību un īpatsvaru
nosaka arī virkne citu raksturlielumu – gultnes substrāts, bebru darbības intensitāte, cilvēku radīti
aizsprosti un, atsevišķās vietās, arī lieli koku sagāzumi. Likumsakarīgi, ka vislielāko ietekmi ir atstājuši
cilvēka veidotie uzpludinājumi – Rikteres HES, Brūnu HES, Krīgaļu HES, Nītaures dzirnavezers un Ķēču
dzirnavezers. Mazāku ietekmi atstāj arī kādreizējo Briežu dzirnavu pievadkanāla tuvumā izveidotais
akmeņu krāvums, kā arī kādreizējo Mores muižas dzirnavu un Vites dzirnavu aizsprostu paliekas.
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1.1.11. Nogriežņu ar augstu (8-10 balles) THS vērtību skaits apsekotajos posmos

2.1.12. Vidējais straujteču īpatsvars dažādās krituma klasēs
Brūnu HES appludināto straujteču platību var novērtēt robežās no 0,3 ha (spriežot pēc straujteču
platības ūdenskrātuvei piegulošajos posmos) līdz 1,0 ha (spriežot pēc mazo HES ietekmes novērtēšanas
darbu atskaitē (Vītiņš (red.) 2003) norādītā straujteču īpatsvara appludinātajā posmā (aptuveni 50%)).
Krīgaļu HES ūdenskrātuves, Nītaures dzirnavezera un citu šķēršļu appludināto straujteču platība ir
mazāka (aptuveni 0,1 ha). Tomēr, pieskaitot arī Rikteres HES appludināto Mergupes lejteci, var
novērtēt, ka appludināto straujteču platība Mergupē ir 15–20% robežās no kopējās straujteču platības
šajā ūdenstecē (vairāk nekā 30%, ja visā Brūnu HES appludinātajā posmā vidējais straujteču īpatsvars
pirms appludināšanas bija 50%).
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2.2. Hidromorfoloģiskā kvalitāte
Vidējā HQA indeksa vērtība Mergupē ir 56 punkti, kas atbilst labai kvalitātes klasei. Visaugstākā
biotopu kvalitāte ir Mergupes posmiem augšpus Nītaures (2.2.1. attēls), kur HQA indeksa vērtībā
pārsniedz 70 punktus. Vairāki no šiem posmiem gan ir bebru ietekmēti. Ļoti augsta biotopu kvalitāte ir
arī lejpus Zaubes grīvas un atsevišķās vietās lejpus bijušajām Mores muižas dzirnavām. Kopumā
viszemākā biotopu kvalitāte Mergupē ir mākslīgi veidotajā posmā pie Aizupu mājām, kur HQA indeksa
vērtība ir 24 punkti, kas atbilst zemai kvalitātei. Šajā posmā būtībā ir izrakts jauns kanāls / Mergupes
gultne. Vecā, meandrējošā Mergupes gultne ir saglabājusies kā dabā grūti identificējams vecupju
komplekss. Salīdzinoši zema biotopu kvalitāte ir arī Mergupes grīvas posmam, kur vidējā HQA indeksa
vērtība ir 39 punkti, kas atbilst vidējai kvalitātei. Pazeminātā biotopu kvalitāte ir saistīta ar Lielās Juglas
augštecē izveidotā Rikteres HES uzpludinājuma ietekmi, kas Mergupes grīvu ir pārvērtis par dziļu un
stāvošu ūdensteci. Meliorētajā posmā lejpus Krīgaļu HES vidējā HQA indeksa vērtība ir 51 punkts, kas
atbilst labai biotopu kvalitātei.
Zaubē vidējā HQA indeksa vērtība ir 54 punkti, kas arī atbilst labai kvalitātei. Apsekotajos posmos
visaugstākā Zaubes biotopu kvalitāte ir bebru neietekmētajā posmā pie Niedrām, kur HQA indeksa
vērtība ir 66 punkti. Viszemākā kvalitāte ir lejteces purvainajā daļā, kur atsevišķos posmos HQA indekss
norāda pat uz vidēju kvalitāti.

2.2.1. attēls. Biotopu kvalitātes (HQA indekss) novērtējums Mergupē un Zaubē
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2.2.2. attēlā ir redzama biotopu kvalitātes indeksa izkliede Mergupē un Zaubē atkarībā no
hidromorfoloģisko modifikāciju pakāpes, kur “1” atbilst neskartai upei, bet “5” atbilst spēcīgi
pārveidotai upei. Kopumā nedaudz ietekmētos upju posmos vidējā biotopu kvalitāte ir nedaudz
augstāka nekā pilnīgi dabiskos upju posmos (HQA ir attiecīgi 59 un 56 punkti). Mergupē pat spēcīgi
pārveidotajos upes posmos (HMS indekss atbilst 5. klasei) ir iespējams sasniegt labu biotopu kvalitāti
un šajos posmos vidējā HQA indeksa vērtība ir 47 punkti. Jāpiebilst, ka Mergupē taisnotie posmi,
izņemot posmu pie Aizupu mājām, kur upe tek pa mākslīgu kanālu, smilšainās gultnes un relatīvi ātrās
straumes dēļ ir spējuši pašatjaunoties un dabā atgādina nepārveidotu upi.

2.2.2. attēls. HQA indeksa vērtību sadalījums atkarībā no upes pārveidojumu intensitātes (HMS
indekss) pētītajos Mergupes posmos
Biotopu pārveidojumu intensitātes (HMS indekss) novērtējums parāda, ka kopumā hidromorfoloģisko
pārveidojumu intensitāte Mergupē ir zema (2.2.3. attēls). Mergupē kopumā tika apsekoti 108 posmi,
no kuriem lielākā daļa jeb 73% (79 posmi) atbilst neskartai videi. 10% posmu stāvoklis ir tuvu
dabiskajam un 7% dominē nepārveidota vide. Redzami pārveidots biotops ir 3% no apsekotajiem
posmiem un spēcīgi pārveidoti ir 7%. Vislielākie pārveidojumi ir vienīgajā apsekotajā meliorētajā posmā
(Būnēnu strauts augšpus Ķēču dzirnavām netika kartēts).
Zaubē tika apsekoti 11 posmi, no kuriem deviņos posmos upes pārveidojumu intensitātes indikators
HMS indekss uzrādīja neskartu vidi, vienā posmā tuvu dabiskajai videi un vienā posmā redzami
pārveidotu vidi. Pārveidojumi Zaubē ir saistīti ar esošo un bijušo tiltu izbūvi, nostiprināšanu. Zaubē ir
īstenoti arī meilorācijas projekti, taču to laikā iztaisnotā gultne netika apsekota.
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2.2.3. attēls. Biotopu pārveidojumu intensitātes (HMS indekss) novērtējums Mergupē un Zaubē
Substrāta daudzveidības subindekss parāda, cik daudz dažādi substrāta veidi sastopami katrā 500 m
garajā posmā, taču šis subindekss nenorāda kāda konkrēta substrāta dominanci. Latvijas apstākļos
kļūdainas vērtības (liela substrāta daudzveidība) iespējama bebru dambju ietekmētos posmos, kur
augšpus dambjiem notiek smalko daļiņu akumulācija. Kā redzams 2.2.4. attēlā, Mergupē vislielākā
substrāta daudzveidība ir augšpus Nītaures, ap Mālpili un lejpus Vites. Kopumā var secināt, ka
straujākos posmos ir lielāka daudzveidība. Lejpus Krīgaļu HES ir ļoti maza substrāta daudzveidība, jo
HES aiztur smalkākās frakcijas un lejpus uzpludinājuma pārsvarā sastopami akmeņi un oļi. Lejpus
Nītaures dzirnavām un Brūnu HES gan šī sakarība neizpildās.
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2.2.4. attēls. Substrāta daudzveidības subindeksa punktu skaits Mergupē un Zaubē (lielāks punktu
skaits norāda uz lielāku daudzveidību)
Plūsmas daudzveidības subindekss norāda, cik liela ir upē novērojamās straumes daudzveidība. Ūdens
plūsma var būt mierīgi plūstoša, viļņaina, mutuļojoša u.c. Jo lielāka straumes daudzveidība, jo lielāka
iespējamība, ka izveidosies lielāka biotopu daudzveidība. Piemēram, taisnotās upēs ar vienveidīgām
lēntecēm pārsvarā sastopams tikai viens straumes veids. Arī upēs ar ļoti lielu kritumu var būt
sastopams tikai viens straumes veids (mutuļojoša), tāpēc šis indekss nav upes dabiskuma indikators.
Kā redzams 2.2.5. attēlā, Mergupē zemākās plūsmas daudzveidības subindeksa vērtības ir taisnotos
upes posmos un dabiskajos lejteces posmos ar mazu kritumu. Izņemot Krīgaļu HES, arī aizsprostiem un
HES nav būtiskas ietekmes uz plūsmas daudzveidību, kas vairāk saistīta ar pašas upes dabisko kritumu.
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2.2.5. attēls. Plūsmas daudzveidības subindeksa punktu skaits Mergupē un Zaubē (lielāks punktu
skaits norāda uz lielāku daudzveidību)
2.2.1. tabulā redzamas HQA indeksa vērtības un tā subindeksu vidējās procentuālās vērtības no kopējā
HQA indeksa apsekotajos upju posmos. Citos pētījumos tiek novērotas būtiskas subindeksu atšķirības
starp taisnotajiem un dabiskajiem upju posmiem. Mergupes gadījumā būtiskas atšķirības starp
dabiskajiem un taisnotajiem upes posmiem netika novērotas (2.2.2. attēls), arī Zaubes subindeksu
vērtības ir ļoti līdzīgas Mergupei. Var secināt, ka, izņemot vienu būtībā jaunizraktu Mergupes gultnes
posmu pie Aizupu mājām, Mergupes meliorētie posmi atrodas labā kvalitātē un tiem nav nepieciešami
būtiski kvalitātes uzlabošanas pasākumi.
2.2.1. tabula.
HQA indeksa un tā subindeksu vidējās procentuālās vērtības no kopējā HQA indeksa sadalījums pa
dažādiem upju posmiem
Upe

Procentuālais sadalījums, %1
Fow

Cha_sub

Cha_fea

Cha_veg

Bank_fea

Bank_veg

Trees

Mergupe, dabiska

12

10

7

14

12

21

17

Mergupe, pārveidota

13

10

6

15

15

21

18

Zaube
14
9
5
16
12
21
17
1
Flow-straumes daudzveidība, Cha_sub-gultnes substrāta daudzveidība, Cha_fea-gultnes pazīmju daudzveidība,
Cha_veg-makrofītu daudzveidība, Bank_fea-krasta pazīmju daudzveidība, Bank_veg-krastu veģetācijas
daudzveidība, Trees-koku joslu sastopamība
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2.3. Mergupes un tās pieteku Ihtiofauna
2.3.1. Sastopamās zivju sugas un to izplatību noteicošie faktori
Projekta ietvaros zivju uzskaite veikta 13 parauglaukumos, no kuriem 11 atradās Mergupē, bet divi –
Zaubē. Vēl divi parauglaukumi Zaubē 2020. gadā apsekoti citu pētījumu ietvaros. Parauglaukumu
izvietojums apskatāms 2.3.1. attēlā.

2.3.1. attēls. Zivju uzskaites parauglaukumu izvietojums
2020. gadā Mergupē un Zaubē veiktajās zivju uzskaitēs pavisam konstatētas 18 zivju sugas:
akmeņgrauzis, asaris, ausleja, ālants Leuciscus idus, baltais sapals Leuciscus leuciscus, bārdainais
akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, grundulis, līdaka, līnis Tinca tinca, mailīte, pavīķe, platgalve, rauda,
sapals, strauta forele, vēdzele Lota lota, zutis Anguilla anguilla, kā arī nēģu kāpuri. Uz lielās Juglas esošo
Ropažu un Rikteres HES aizsprostu dēļ ceļotājzivju nonākšana līdz Mergupei faktiski nav iespējama,
tāpēc taimiņa / strauta foreles mazuļi šajā ūdenstecē uzskatāmi par strauta forelēm, savukārt nēģu
kāpuri – par strauta nēģiem.
Biedrības “Mālpils zivīm” tīmekļa vietnē www.malpilszivim.lv atrodama informācija, ka Mergupē ir
izveidota arī alatu Thymallus thymallus populācija. Tāpat, tīmekļa vietnē www.copeslietas.lv ir
atrodama informācija, ka makšķernieku sacensību rīkošanas vajadzībām Mergupē ir tikušas ielaistas
varavīksnes foreles. Neviena no šīm sugām uzskaites laikā netika konstatēta, taču tas neizslēdz šo sugu
sastopamību Mergupē. Iespējams, ka uzskaites laikā šo sugu zivis Mergupē vai Zaubē netika noķertas
to nelielā īpatņu blīvuma vai ierobežotas izplatības dēļ.
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Informācija par uzskaites rezultātiem katrā no parauglaukumiem ir apkopota 2.3.1. tabulā. Lai arī
kopējais Mergupē un Zaubē 2020. gadā konstatēto sugu skaits ir salīdzinoši liels, plašāk izplatīto un
biežāk konstatēto sugu skaits ir daudz mazāks. Vairāk nekā pusē no apsekotajiem parauglaukumiem ir
konstatētas tikai četras sugas – bārdainais akmeņgrauzis, grundulis, mailīte, platgalve un strauta forele.
Sastopamo sugu ziņā gan Mergupe, gan Zaube kopumā līdzinās mazu un vidēju ritrāla tipa aukstūdens
upju ihtiofaunai. Abās upēs dominē galvenokārt sugas, kuras raksturīgas ar skābekli bagātiem un
salīdzinoši strauji tekošiem ūdeņiem. Savukārt raudas, deviņadatu stagari u.c. sugas, kuru sastopamība
norāda uz ritrāla upju ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanos gan Mergupē, gan Zaubē noķertas tikai
atsevišķos parauglaukumos un nelielā daudzumā. Domājams, ka lielākā daudzumā šo sugu zivis ir
sastopamas Mergupes lejtecē, īpaši Rikteres HES ūdenskrātuves ietekmētajā lejteces posmā, kurā zivju
uzskaite netika veikta.
2.3.1. tabula.
Aģes upē un tās pietekās konstatētās zivju sugas un to īpatņu blīvums dažādos parauglaukumos

Akmeņgrauzis
3,1
Asaris
0,7
0,6
5,3
Ausleja
1,6
0,6
Ālants
0,6
Baltais sapals
Bārdainais
56,2 39,4 14,4 45,6 14,0
1,9
96,5 66,4 140,9 38,0
8,3
akmeņgrauzis
Deviņadatu
1,9
stagars
Grundulis
6,7
1,9
4,6
39,0
1,3
8,0
Līdaka
0,6
Līnis
1,7
Mailīte
50,8 72,4 64,0 31,1 46,0 75,6 12,5 37,7 103,2 128,0 33,3
Pavīķe
3,3
9,9
16,0
Platgalve
13,9
4,0
3,0
1,0
36,7
2,0
4,2
Rauda
15,4
Sapals
4,0
4,6
Strauta forele
7,1
18,3
3,4
2,9
0,5
2,9
0,6
8,5
Vēdzele
0,8
Zutis
4,7
Strauta nēģis
*
*
*
* atzīmēts tikai konstatēšanas fakts. Uzskaites metode nav piemērota īpatņu blīvuma novērtēšanai

Zaube 4

Zaube 3

Zaube 2

Zaube 1

Mergupe 10A

Mergupe 10

Mergupe 9

Mergupe 8

Mergupe 7

Mergupe 6

Mergupe 5

Mergupe 4

Mergupe 3

Mergupe 2

Mergupe 1

Īpatņu blīvums (gab./100 m2)

1,0
0,6
13,6

2,5

62,5

60,1

0,7

22,5

1,3

58,9

13,8

4,0

4,0

0,5
6,8

0,5

0,7
0,8

*

*

*

Lejpus Krīgaļu HES apsekotajā parauglaukumā (Mergupe 5), salīdzinot ar parauglaukumu augšpus HES
(Mergupe 4), ir mazāks gan strauta foreļu, gan arī platgalvju un bārdaino akmeņgraužu īpatņu blīvums.
Bārdaino akmeņgraužu īpatņu blīvuma samazināšanās lejpus aizsprosta apsekotajā parauglaukumā
konstatēta arī Nītaures dzirnavezera tuvumā (parauglaukumi Mergupe 2 un Mergupe 3). Taču lejpus
Nītaures dzirnavezera strauta foreļu īpatņu blīvums bija lielāks, nekā augšpus tā, kas netieši apstiprina,
ka ihtiofaunas atšķirības Krīgaļu HES tuvumā var būt saistītas ar HES ekspluatāciju. Būtiskas ihtiofaunas
atšķirības konstatētas arī parauglaukumos augšpus Brūnu HES un lejpus tā, taču šo parauglaukumu
zivju faunas atšķirības lielā mērā noteica parauglaukumu dažādie raksturlielumi un to rezultātus tiešā
veidā salīdzināt nav korekti.
56

No pārējās upes nedaudz atšķirīga zivju fauna konstatēta parauglaukumā, kas atradās meliorētajā
Mergupes daļā. Šajā parauglaukumā bija mazāks bārdaino akmeņgraužu un strauta foreļu īpatņu
blīvums nekā vairumā citu parauglaukumu, turklāt tajā konstatētas tādas lēni tekošiem ūdeņiem
raksturīgas sugas kā ausleja un asaris. Šīs atšķirības, visticamāk, ir saistītas ar upes gultnes
pārveidošanu. Tomēr, ņemot vērā salīdzinoši īso pārveidotā posma garumu, kopējā upes iztaisnošanas
ietekme uz Mergupes zivju faunu ir salīdzinoši neliela.
Par pārsteigumu var uzskatīt zušu noķeršanu Vites dzirnavu palieku veidotajā straujtecē
(parauglaukums Mergupe 10A). Zutis ir katadroma ceļotājzivs, kuru nārsts norisinās Sargasu jūrā un
Latvijas saldūdeņos zuši nonāk vai nu dabiskā ceļā, migrējot no jūras, vai arī, ielaižot upēs Lielbritānijā
vai citās Atlantijas okeāna austrumu krasta valstīs iepirktus zušu mazuļus. Mergupē zušu ielaišana
pēdējos gados nav reģistrēta, savukārt zušu ienākšanu no Juglas ezera, Ķīšezera un Lielās Juglas
lejteces, kur iespējama dabisko zušu migrācija un kurā regulāri tiek ielaisti arī zušu mazuļi, ierobežo uz
Lielās Juglas esošie Ropažu HES un Rikteres HES aizsprosti.

2.3.2. Ihtiofaunas izmaiņas
Atšķirībā no Aģes, regulārs zivju monitorings ne Mergupē, ne Zaubē netiek veikts, taču ir pieejama
informācija par atsevišķām zivju uzskaitēm, kas veiktas dažādu projektu ietvaros. Iepriekš veiktajās
uzskaitēs Mergupē un Zaubē ir konstatētas 14 zivju sugas: akmeņgrauzis, asaris, ausleja, bārdainais
akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, grundulis, līdaka, mailīte, pavīķe, rauda, platgalve, sapals, strauta
forele un vēdzele, kā arī strauta nēģa kāpuri. Iepriekš Mergupē un Zaubē nav konstatēti zuši, ālanti,
baltie sapali un līņi. Taču arī 2020. gadā šo sugu zivis konstatētas tikai atsevišķos parauglaukumos un ir
iespējams, ka iepriekš tās netika noķertas dēļ to ierobežotās izplatības un nelielā īpatņu blīvuma dēļ.
Rakstiskas informācijas par Mergupē sastopamajām zivīm ir salīdzinoši maz. Vēsturiskajos preses
materiālos norādīts, ka Mergupē ir ķertas strauta foreles (tostarp Latvijas rekorda izmērā) un vēdzeles.
Savukārt, Mergupes posmā, kur vēlāk uzpludināta Brūnu HES ūdenskrātuve, noķerti baltie sapali,
bārdainie akmeņgrauži, mailītes, platgalves, strauta foreles un strauta nēģi (Vītiņš (red.) 2003). Strauta
foreļu produkcija šajā posmā novērtēta 10 gab./100 m2.
Pieejamā informācija ļauj secināt, ka sastopamo sugu ziņā Mergupes zivju fauna pēdējos gados,
visticamāk, nav būtiski mainījusies. Nozīmīgākās izmaiņas ir iespējamā alatu populācijas izveidošanās
šajā ūdenstecē un zušu konstatēšana 2020. gadā veiktajā uzskaitē.
Atsevišķos Mergupē un Zaubē apsekotajos parauglaukumos zivju uzskaite ir veikta arī iepriekš.
Informācija par uzskaites rezultātiem atkārtoti apsekotajos parauglaukumos Mergupē apkopota 2.3.2.
tabulā, bet par rezultātiem Zaubē – 2.3.3. tabulā.
Salīdzinot zivju uzskaites rezultātus 2020. gadā un iepriekšējos gados, var secināt, ka zivju fauna
Mergupē kopumā ir mainījusies salīdzinoši nedaudz. Masveidīgākajām sugām (bārdainais
akmeņgrauzis un mailīte) vairumā parauglaukumu redzamas lielas īpatņu blīvuma svārstības. Turklāt
mailītei vairumā parauglaukumu īpatņu skaits ir palielinājies, savukārt bārdainajam akmeņgrauzim –
samazinājies. No retāk konstatētām sugām jāatzīmē akmeņgrauzis un platgalve. Akmeņgrauži atkārtoti
apsekotajos parauglaukumos ir konstatēti tikai 2003. gadā, savukārt, platgalves – 2020. gadā. Ievērības
cienīgs ir arī fakts, ka 2020. gadā parauglaukumā Mergupe 10A netika noķertas strauta foreles un
2020. gadā arī pārējos parauglaukumos strauta foreļu īpatņu blīvums bija nedaudz mazāks nekā
iepriekš.
Šādas sugu sastāva izmaiņas var netieši norādīt uz vidējā straumes ātruma samazināšanos un
aizauguma īpatsvara palielināšanos. Tomēr šīs izmaiņas var būt saistītas arī ar lokālu zivju
pārvietošanos, atsevišķu sugu paaudžu ražību konkrētajā gadā, vai arī nedaudz atšķirīgu uzskaites
veikšanas vietu.
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2.3.2. tabula.
Mergupē atkārtoti apsekotajos parauglaukumos noķertās sugas un to īpatņu blīvuma
Īpatņu blīvums (gab./ 100 m2)
Mergupe 2
Mergupe 5
Mergupe 6
Mergupe 10A
2003
2020
2012
2020
2003
2020
2003
2020
Akmeņgrauzis
21,9
5,9
Asaris
1,7
0,7
0,6
Ausleja
0,6
Bārdainais
6,5
39,4
23,75
14,0
47,1
1,9
51,5
8,3
akmeņgrauzis
Grundulis
6,7
1,9
5,3
Līdaka
2,8
Mailīte
8,0
72,4
46,0
110,5
75,6
14,6
33,3
Pavīķe
3,3
3,1
Platgalve
4,0
4,2
Rauda
0,7
Sapals
4,0
Strauta forele
8,0
7,1
3,7
2,9
1,3
0,5
1,2
Vēdzele
6,0
Zutis
4,7
Strauta nēģis
*
*
* atzīmēts tikai konstatēšanas fakts. Uzskaites metode nav piemērota īpatņu blīvuma novērtēšanai

Arī Zaubē, līdzīgi kā Mergupē, ir nedaudz samazinājies strauta foreļu īpatņu blīvums. Zaubē ir
samazinājies arī platgalvju īpatņu blīvums, taču tai pat laikā tajā nav atkārtoti noķertas raudas un
deviņadatu stagari, kas ir sugas, kuras norāda uz ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanos. Kopumā var
secināt, ka uzskaites rezultātu atšķirības Zaubē, visdrīzāk nav saistītas ar vērā ņemamām ihtiofaunas
izmaiņām, bet gan ar lokālu zivju pārvietošanos, nedaudz atšķirīgu parauglaukuma izvietojumu,
nejaušību vai citiem faktoriem.
2.3.3. tabula.
Mergupē atkārtoti apsekotajos parauglaukumos noķertās sugas un to īpatņu blīvuma
Īpatņu blīvums (gab./100 m2)
Zaube 1
Zaube 2
Zaube 4
2016
2020
2016
2020
2012
2020
Ausleja
0,8
2,9
1,0
Bārdainais akmeņgrauzis
5,0
13,6
24,4
2,5
23,5
60,1
Deviņadatu stagars
62,5
Grundulis
22,1
0,7
Līdaka
0,4
0,5
0,4
Mailīte
38,3
6,8
6,7
1,3
24,4
13,8
Platgalve
2,5
3,1
4,3
4,0
Rauda
3,9
0,4
Sapals
0,4
Strauta forele
1,1
0,5
0,7
0,8
0,7
Vēdzele
0,8
1,8
Strauta nēģis
*
*
*
*
*
* atzīmēts tikai konstatēšanas fakts. Uzskaites metode nav piemērota īpatņu blīvuma novērtēšanai
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Visas upes mērogā redzamas ihtiofaunas izmaiņas ne Mergupē, ne Zaubē nav konstatētas. Lokālā
mērogā nozīmīgākās izmaiņas ir saistītas ar HES izveidošanu un ekspluatāciju. Nozīmīgākā ietekme ir
Brūnu HES uzpludinājuma izveidošana, kuras rezultātā tika appludināts vairāk nekā divus kilometrus
garš upes posms, kas pirms uzpludināšanas bija nozīmīga strauta foreļu dabiskās atražošanās vieta.
Pirms uzpludināšanās strauta foreles mazuļu produkcija šajā posmā bija aptuveni 10 gab./100 m 2
(Vītiņš (red.) 2003), kas kopumā atbilst 2020. gadā apsekotajām produktīvākajām vietām, kas ļauj
novērtēt, ka kopējais strauta foreles mazuļu produkcijas zudums uzpludinātajā posmā bija vismaz 2000
mazuļi gadā. Brūnu HES izveidošana ir ne tikai appludinājusi potenciālās strauta foreļu nārsta vietas,
bet arī bloķējusi migrāciju uz augšpus aizsprosta esošajām strauta foreļu nārsta vietām. Ņemot vērā to,
ka strauta foreļu nārstam un mazuļu attīstībai optimāli piemērotu dzīvotņu lejpus Brūnu HES aizsprosta
ir salīdzinoši maz, iespējams, ka strauta foreļu nekonstatēšana pie Vites veiktajā uzskaitē ir saistīta ar
būtisku strauta foreļu populācijas samazināšanos vai izzušanu lejpus Brūnu HES aizsprosta.
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2.4. Ekoloģiskā kvalitāte
1.4.1. Virszemes ūdeņu monitoringa rezultāti
LVĢMC īstenotā Virszemes ūdeņu monitoringa ietvaros Mergupes baseinā ekoloģiskā kvalitāte tiek
novērtēta vienā vietā – monitoringa stacijā “Mergupe, grīva”, pie Vites. Monitorings ir veikts tikai
2007. un 2016. gadā. Kā redzams 2.4.1. tabulā (izmantotas potamāla tipa vidējas upes kvalitātes klašu
robežvērtības), tad Mergupe fizikāli – ķīmiskā kvalitāte ir augsta. Mergupes bioloģiskā kvalitāte 2007.
gadā bija laba, bet 2016. gadā vidēja.
Zaubes upe nekad nav monitorēta un par šīs upes ekoloģisko vai fizikāli – ķīmisko kvalitāti nekādi dati
nav pieejami.
2.4.1. tabula.
Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums Mergupē 2007. un 2016.g.
Stacijas
nosaukums

Gads

MZB*

MAK

Mergupe, grīva

2007

2

2

Mergupe, grīva

2016

3

2

FB

2

BIO

O2

BSP5

NNH4

Nkop

Pkop

Fizķīmija

Kopā

2

9.8

1.3

0.09

1.2

0.046

1

2

3

10.27

1.3

0.064

1.23

0.049

1

3

*MZB-makrozoobentoss, MAK-makrofīti, FB-fitobentoss, BIO-bioloģijas kopvērtējums, Kopāekoloģiskās kvalitātes kopvērtējums

2.4.2. Latvijas zivju indeksa vērtības
Latvijas Zivju indeksa vērtības norāda uz kopējo upes ekoloģisko kvalitāti. Informācija par zivju indeksa
vērtību dažādos parauglaukumos ir apkopota 2.4.3. tabulā. Kā redzams šajā tabulā, septiņos no
pavisam 15 apsekotajiem parauglaukumiem zivju indeksa vērtība atbilst vidējai ekoloģiskajai kvalitātei,
piecos parauglaukumos – zemai, vienā – ļoti zemai un tikai divos parauglaukumos (Mergupe 2 un
Mergupe 8), kas atradās augšpus Nītaures dzirnavezera un augšpus Zaubes ietekas zivju indeksa
vērtība atbilda labai ekoloģiskajai kvalitātei.
2.4.3. tabula
Zivju indeksa vērtība apsekotajos parauglaukumos
Parauglaukums
Indeksa Ekoloģiskā
Upe
vērtība kvalitāte
Kods
Atrašanās vieta
Mergupe 1
Augštece
0,59
Vidēja
Mergupe 2
Nītaure, augšpus Nītaures dzirnavezera
0,68
Laba
Mergupe 3
Lejpus Nītaures dzirnavezera
0,48
Zema
Mergupe 4
Augšpus Krīgaļu HES pie Lejas Cimerēm
0,53
Vidēja
Mergupe 5
Lejpus Krīgaļu HES
0,58
Vidēja
Mergupe Mergupe 6
Taisnotajā Mergupes vidustecē
0,43
Zema
Mergupe 7
Pie kādreizējām Mores muižas dzirnavām
0,46
Zema
Mergupe 8
Starp Autoceļu V60 un Zaubes ieteku
0,67
Laba
Mergupe 9
Augšpus Mālpils
0,63
Vidēja
Mergupe 10
Pie Vites dzirnavām (augšpus autoceļa V70 tilta)
0,59
Vidēja
Mergupe 10A Krācēs Vites dzirnavu aizsprosta paliekās
0,36
Zema
Zaube 1
Pie Lejas Nemnaudiem
0,49
Zema
Zaube 2
Lejpus autoceļa V60 tilta
0,27
Ļoti zema
Zaube
Zaube 3
Augšpus V73 tilta
0,57
Vidēja
Zaube 4
Pie Niedrām
0,57
Vidēja
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Tomēr, ir jāņem vērā, ka arī vairumam parauglaukumu, kuros zivju indeksa vērtība atbilda zemai
ekoloģiskajai kvalitātei, tā bija tuvu robežlielumam starp zemu un vidēju ekoloģiskās kvalitātes klasi
(0,49) un arī abos parauglaukumos, kuros indeksa vērtība atbilda labai ekoloģiskajai kvalitātei, šī
vērtība bija tuvu robežlielumam starp vidēju un labu ekoloģisko kvalitāti (0,66). Attiecīgi var secināt, ka
gan Mergupes, gan Zaubes zivju fauna kopumā norāda uz vidēju ekoloģisko kvalitāti.
Zivju indeksa vērtības atšķirības dažādos apsekotajos parauglaukumos minimāli korelē ar HQA indeksa
vērtības izmaiņām. Acīmredzot Mergupe un Zaube lielākajā to gultnes daļā hidromorfoloģiskās
kvalitātes ziņā kopumā ir piemērota šādām upēm raksturīgām zivju sugām (mailīte, bārdainais
akmeņgrauzis, platgalve, strauta forele, vēdzele un pavīķe) un šo sugu zivju sastopamība un īpatņu
blīvums caurmērā ir atkarīgs no lokāliem apstākļiem (gultnes substrāts, aizsprosti, HES ekspluatācija
u.c.) katrā konkrētā parauglaukumā. To netieši apstiprina arī fakts, ka viszemākā zivju indeksa vērtība
tika konstatēta abos parauglaukumos, kuri atradās taisnotos upes posmos (Mergupe 6 un Zaube 2).
Spriežot pēc analoģijas ar Aģi un Mazupīti, ir iespējams, ka nozīmīgs faktors, kas samazina zivju indeksa
vērtību apsekotajos parauglaukumos, ir tas, ka ne Mergupe, ne Zaube nav pieejama ceļotājzivju
migrācijai. Domājams, ka nelabvēlīgu ietekmi uz Mergupes zivju faunu atstāj arī tajā esošie aizsprosti,
kas būtiski ierobežo zivju migrāciju pašas upes un tās sateces baseina robežās.
Ihtiofaunas monitorings, kurā vairākus gadus pēc kārtas zivju uzskaite notiek vienā un tajā pašā
parauglaukumā, ne Mergupē, ne Zaubē nav veikts. Taču vairākos no 2020. gada parauglaukumiem zivju
uzskaite ir veikta arī iepriekšējos gados, kas ļauj pašreizējo situāciju salīdzināt ar situāciju vairākus
gadus iepriekš (2.4.1. un 2.4.2. attēls).
Zivju indeksa vērtības izmaiņas Mergupē atkārtoti apsekotajos parauglaukumos bija atšķirīgas – abos
augstāk pa straumi esošajos parauglaukumos zivju indeksa vērtība ir palielinājusies, savukārt abos
zemāk pa straumi esošajos parauglaukumos tā ir samazinājusies. Mūsu rīcībā esošā informācija nav
pietiekama, lai nepārprotami identificētu šo izmaiņu iemeslus. Iespējams, ka zivju indeksa vērtības
palielināšanās Nītaures tuvumā ir saistīta ar ūdens kvalitātes uzlabošanos, jo vēsturiskajos preses
materiālos ir vairākkārtīgi norādīts, ka Nītaurē Mergupe tiek piesārņota ar vircu un naftas produktiem.
Parauglaukumā Mergupe 10A zivju indeksa vērtības pazemināšanās varētu būt saistīta ar Brūnu HES
izbūvi. Tomēr nevar izslēgt arī to, ka atšķirības ir saistītas arī ar atšķirīgu dzīvotņu apsekošanu,
nejaušību, vai citiem faktoriem.

2.4.1. attēls. Latvijas zivju indeksa vērtības izmaiņas Mergupē un ekoloģiskās kvalitātes klašu
robežvērtības
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Zaubē divos no trijiem atkārtoti apsekotajiem parauglaukumiem zivju indeksa vērtības izmaiņas bija
minimālas, kas ļauj secināt, ka upes ekoloģiskais stāvoklis pēdējo gadu laikā ir mainījies salīdzinoši
nedaudz. Būtiska indeksa vērtības samazināšanās konstatēta parauglaukumā Zaube 2, kas atrodas
taisnotā upes posmā lejpus autoceļa V60 šķērsojuma. Acīmredzami iemesli, kas varētu būt
pasliktinājuši ekoloģisko situāciju zivju uzskaites veikšanas laikā netika konstatēti, un šis
parauglaukums atrodas ārpus Zaubes daļas, kurā veikta hidromorfoloģiskās kvalitātes novērtēšana.
Iespējams, ka atšķirīgie rezultāti saistīti ar dažādu dzīvotņu apsekošanu vai lokāliem apstākļiem.

2.4.2. attēls. Latvijas zivju indeksa vērtības izmaiņas Mergupē un ekoloģiskās kvalitātes klašu
robežvērtības
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3. Iespējas hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanai
Nozīmīgākie upes hidromorfoloģisko stāvokli un zivju faunu ietekmējoši faktori gan Aģē, gan Mergupē
ir upē esošie aizsprosti, meliorācija un gultnes iztaisnošana, kā arī hidroelektrostaciju ekspluatācija.
Lokāla ietekme ir arī bebru aizsprostiem, nelielām cilvēka veidotām konstrukcijām (akmeņu krāvumi,
aizsprostu paliekas, kastveida caurtekas), lauksaimniecības aktivitātēm un atsevišķos gadījumos – arī
lieliem koku sagāzumiem. Lai arī nozīmīgākās ietekmes Aģē, Mergupē un šo upju sateces baseinā ir
līdzīgas, iespējas hidromorfoloģiskās kvalitātes uzlabošanai abās upēs ir atšķirīgas.
Zīmīgi, ka apsekoto ūdensteču dabiskajos posmos zivju indeksa vērtība un ekoloģiskā kvalitāte pašlaik
ir augstāka nekā iepriekšējos gados (Aģē, Mergupē un Mazupītē) vai saglabājusies tāda pati kā iepriekš
(Zaubē). Tas ļauj secināt, ka būtiski pasākumi upju dabisko posmu kvalitātes uzlabošanai pašlaik nav
nepieciešami un galvenā uzmanība ir jāvelta cilvēka ietekmētajiem nogriežņiem. Izņēmums ir bebru
populācijas nekontrolēta savairošanās, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi arī uz dabiskajiem upes
posmiem.
Aizsprosti
Ūdensobjektā Aģe_1 (G264) vislielākā nozīme ir Aģes dzirnavu (tagad Aģes HES aizsprostam), savukārt,
Igates augštecē esošajiem aizsprostiem nav vērā ņemamas ietekmes. Aģes HES aizsprosts kavē lašu,
taimiņu un upes nēģu migrāciju uz augšpus aizsprosta esošajām nārsta vietām, kuru platība pašlaik ir
aptuveni 0,9 ha, turklāt vēl 0,2–0,4 ha straujteču ir appludinājusi ūdenskrātuves izveidošana.
Efektīvākais risinājums aizsprosta ietekmes samazināšanai būtu tā nojaukšana, tas ļautu gan
nodrošināt zivju migrācijas, gan atjaunot straujteces pašlaik appludinātajā Aģes upes daļā. Tomēr šāds
risinājums projektā LIFE GoodWater IP nav paredzēts un pašlaik arī nebūtu iespējams. Otrs efektīvākais
risinājums ir zivju ceļa izbūve. No dabas aizsardzības viedokļa labākais risinājums ir dabiskai upei līdzīgs
zivju ceļš un, kuru migrācijai var izmantot gan zivis, gan ūdens bezmugurkaulnieki un citi organismi. Ja
to atļauj finansējums, pieejamā zemes platība un citi apstākļi aizsprosta tuvumā, projekta ietvaros
iespēju robežās ir jāizvēlas šis risinājums. Tomēr, ja finansējuma trūkuma vai citu iemeslu dēļ dabiskā
zivju ceļa izbūve nav iespējama, ir pieļaujama arī tehniskā zivju ceļa izbūve. Zivju ceļa izbūvē ir jāņem
vērā, ka tam ir jābūt piemērotam gan lašveidīgajām zivīm, gan arī nēģiem, turklāt lašveidīgajām zivīm
svarīgi ir nodrošināt arī lejupmigrāciju (lejupmigrējošo nēģu kāpuru mirstība mazajos HES parasti ir
salīdzinoši neliela). Ja tiek izveidoti efektīvi risinājumi lejupmigrācijas nodrošināšanai, Aģi un Aģes ezeru
var izmatot arī Eiropas zuša populācijas aizsardzības pasākumiem (zušu mazuļu ielaišanai). Projektējot
zivju ceļu, ir jāņem vērā arī tas, ka pašlaik upes caurplūduma lielākā daļa caur HES turbīnām tiek
novirzīta uz HES atvadkanālu, kā rezultātā vairums augšupmigrējošo zivju, visticamāk, mēģinās migrēt
caur atvadkanālu. Ja tiek saglabāta esošā ekoloģiskā caurplūduma novadīšanas vieta un zivju ceļa
darbības nodrošināšanai tiek izmantots ekoloģiskais caurplūdums, būs nepieciešami risinājumi (restes
vai citi) augšupmigrējošo zivju novirzīšanai uz zivju ceļu. Zivju liftu izbūve bieži ir maz efektīva un saistīta
ar vērā ņemamām ekspluatācijas izmaksām. Zivju migrācijas iespējas var palielināt arī, organizējot
regulāru augšupmigrējošo vaislinieku un lejupmigrējošo smoltu ķeršanu un pārvietošanu pāri
aizsprostam. taču tie ir vienreizēji pasākumi, projekta ietvaros tos pieļaujams īstenot tikai periodā, līdz
tiek uzbūvēts zivju ceļš.
Mergupē pašlaik ir izbūvēti četri aizsprosti – Brūnu HES, Krīgaļu HES, Nītaures dzirnavezera aizsprosts
un Ķēču dzirnavezera aizsprosts. Šie aizsprosti neietekmē ceļotājzivju migrāciju, jo to nonākšanu līdz
Mergupei kavē Lielajā Juglā esošie Ropažu HES un Rikteres HES aizsprosti. Minētā iemesla dēļ Mergupē
esošo aizsprostu ietekmes samazināšanai ir zemāka prioritāte nekā Aģes HES aizsprostam. Tomēr, ja
LIFE GoodWater IP vai citu projektu ietvaros ir tāda iespēja, ir vēlams veikt pasākumus arī šo aizsprostu
ietekmes samazināšanai. Līdzīgi kā Aģes HES, visefektīvākais risinājums būtu aizsprostu nojaukšana,
taču, ja tas nav iespējams, aizsprostos ir vēlams izbūvēt zivju ceļus. Nozīmīgākā migrējošā suga ir
63

strauta forele, taču ir vēlams zivju ceļus piemērot iespējami daudzu sugu vajadzībām. Vadoties pēc
augšpus aizsprostiem esošo upes posmu potenciāla, vislielāko efektu varētu sniegt Brūnu HES
aizsprosta ietekmes samazināšana, kam seko (prioritārā secībā) Nītaures dzirnavezera, Krīgaļu HES un
Ķēču dzirnavezera aizsprostu ietekmes samazināšana.
Meliorācija
Ūdensobjektā Aģe_1 (G264) meliorēta ir visa Aģes upes augštece un liela daļa vidusteces, kā arī faktiski
visas Aģes pietekas. Tomēr arī meliorētajos nogriežņos, kuros ir salīdzinoši liels kritums un veidojas
straujteces, konstatēta salīdzinoši laba hidromorfoloģiskā kvalitāte un salīdzinoši augsta zivju indeksa
vērtība. Uz to, ka upes tecējuma atjaunošana var uzlabot upes ekoloģisko stāvokli, norāda arī zivju
indeksa vērtības izmaiņas pēc meliorācijas veiktajā monitoringā.
Izmaksu un ieguvumu ziņā potenciāli efektīvākais veids Aģes meliorētā posma stāvokļa uzlabošanai
varētu būt mākslīgu straujteču kaskāžu izveidošana, kas ļautu palielināt dzīvotņu daudzveidību šajā
posmā. Mākslīga upes meandrējuma atjaunošana varētu būt ļoti sarežģīta, dārga un tās efektivitāte
nav garantēta. Straujteču kaskāžu izveidošana ir lietderīga posmā lejpus pik. 37. Augšpus šī posma
projektētās ūdensnotekas kritums un gultnes substrāts vairumā posmu ir maz piemērots šāda
risinājuma īstenošanai. Līdzīgus pasākumus var īstenot arī Toras posmos, kuros kritums pārsniedz
0,5 m/km. Veicot jebkādus gultnes uzlabošanas pasākumus, ir svarīgi iespēju robežās palielināt gultnes
noēnošanu vai īstenot citus pasākumus gultnes aizaugšanas samazināšanai. Šādu pasākumu īstenošana
ir vēlama arī posmos, kuros citi kvalitātes uzlabošanas pasākumi netiek veikti.
Mazupītes lejtecē un Igatē īpašu pasākumu īstenošana meliorācijas ietekmes samazināšanai nav
lietderīga. Mazupītes lejtecē gultne pašlaik ir daļēji dabiskojusies, ko apliecina augstā taimiņa / strauta
foreles mazuļu produkcija lejpus autoceļa P53 esošajā ūdensteces daļā. Savukārt Igate, spriežot pēc
vēsturiskajām kartēm un gultnes substrāta, vēsturiski ir bijusi cauri purvainam apvidum plūstoša lēna
ūdenstece un tās mākslīga pārveidošana nav lietderīga.
Mergupē meliorētā posma īpatsvars ir mazāks nekā Aģē, un arī meliorētā posma hidromorfoloģiskā un
ekoloģiskā kvalitāte ir augstāka nekā meliorētajam Aģes posmam. Meliorētajā vidusteces posmā ir
sākusies gultnes dabiskošanās, lielā meliorātā posma daļā HQA indeksa vērtība norāda uz labu
hidromorfoloģisko kvalitāti un būtiski pasākumi meliorācijas ietekmes samazināšanai nav
nepieciešami. Mergupē vissliktākā kvalitāte konstatēta nepilnu kilometru garajā posmā, kurā upe tek
pa acīmredzami mākslīgi veidotu vienveidīgu gultni. Efektīvākais risinājums būtu vecās gultnes
atjaunošana. Ja pieejamā finansējuma vai citu ierobežojumu dēļ vecās gultnes atjaunošana nav
iespējama, šajā posmā ir vēlams veikt citus pasākumus tā dabiskošanās veicināšanai (akmeņu un oļu
ievietošana, krastu pazemināšana u.c.). Tomēr, ņemot vērā šī upes posma salīdzinoši nelielo garumu,
tā dabiskošanas prioritāte ir zemāka, nekā pasākumiem Aģē un meliorētajā Mergupes posmā.
Hidroelektrostaciju ekspluatācija
Hidroelektrostaciju ekspluatācijas ietekmes samazināšana paredzēta projekta LIFE GoodWater IP C3
aktivitātes ietvaros. Balstoties uz upes izpētes rezultātiem, nepieciešamā ekoloģiskā caurplūduma
modelēšanai izmantojamās nozīmīgākās zivju sugas Aģes HES ir lasis, taimiņš un bārdainais
akmeņgrauzis, Brūnu HES – pavīķe, platgalve un bārdainais akmeņgrauzis, savukārt Krīgaļu HES –
strauta forele, pavīķe un bārdainais akmeņgrauzis.
Bebru aizsprosti
Aģē vislielākā bebru aizsprosti ietekme bija posmā no autoceļa V128 tilta līdz meliorētā posma
sākumam, īpaši posmos, kuros gultnes kritums bija robežās no 1 m/km līdz 2 m/km, taču atsevišķos
posmos vērā ņemama ietekme bija arī meliorētajā posmā. Mazupītē bebri ietekmēja galvenokārt
posmu augšpus autoceļa V53 šķērsojuma, taču atsevišķi upes raksturlielumus ietekmējoši aizsprosti
konstatēti arī upes lejtecē. Torā apsekošanas laikā apsekotajā posmā bija tikai divi lielāki aizsprosti, kas
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atradās upes lejtecē. Mergupē upi ietekmējošo bebru aizsprosti atradās galvenokārt tās augštecē, īpaši
posmā augšpus Nītaures. Zaubē vislielākā ietekme ir salīdzinoši strauji tekošos vidusteces posmos
izbūvētajiem aizsprostiem. Vairāki bebru aizsprosti konstatēti arī Zaubes lejtecē, taču tie atradās upes
posmā, kur tās dabiskas tecējums bija salīdzinoši lēns un to ietekme uz upes raksturlielumiem bija
salīdzinoši neliela.
Efektīvākais risinājums bebru ietekmes samazināšanai ir to populācijas ierobežošana, taču šis
risinājums projekta LIFE GoodWater IP ietvaros nav iespējams. Otrs risinājums ir regulāra aizsprostu
nojaukšana. To ir vēlams veikt galvenokārt rudenī, tādējādi atvieglojot ceļotājzivju migrāciju un
samazinot bebru uzpludinājumu ietekmi uz potenciālajām zivju nārsta ietām. Vasarā, mazūdens
periodā, bebru aizsprosti var samazināt ūdens trūkuma ietekmi un to ietekme var būt arī pozitīva.
Primāri bebru aizsprostu nojaukšanu ir vēlams veikt iepriekšējās rindkopās uzskaitītajos visvairāk
ietekmētajos upes posmos, taču to var veikt arī citās vietās
Cilvēka veidotas konstrukcijas
Mazupītē lielākais cilvēka veidotais krāvums, kas ietekmē upes raksturlielumus atrodas tās lejtecē,
aptuveni 2,5 km no tās ietekas Aģē. Aģē lielākie krāvumi atrodas lejpus autoceļa V12. Mergupē
nozīmīgākais akmeņu krāvums ir kādreizējo Briežu dzirnavu atvadkanāla tuvumā. Torā un Zaubē šādi
akmeņu krāvumi netika konstatēti.
Efektīvākais veids, kā samazināt uzskaitīto un citu akmeņu krāvumu ietekmi, ir to pilnīga izvākšana no
upes. Tomēr, ir jāņem vērā, ka šos aizsprostus kāds ir veidojis ar konkrētu mērķi, kas, ņemot vērā
kontrolējošo institūciju nepietiekamo kapacitāti, ļauj pieņemt, ka šie krāvumi, tuvākā vai tālākā
nākotnē, visticamāk, tiks atjaunoti. Alternatīvs risinājums ir esošo akmeņu krāvumu lejteces daļas
pagarināšana, tādējādi upē izveidojot mākslīgu straujteci. Iespējams, ka krāvumu atjaunošanas
iespējamību var samazināt, arī noskaidrojot to veidošanas iemeslus un atrodot citus risinājumus
attiecīgā mērķa (ūdens ņemšana u.c.) nodrošināšanai.
Nozīmīgākās aizsprostu paliekas (Mores muižas dzirnavu aizsprosta paliekas un Vites dzirnavu
aizsprosta paliekas) atrodas Mergupē. Abu aizsprostu paliekas veido mākslīgu krāci, kas zivju migrāciju
būtiski neietekmē, taču RHS straumes indeksa vērtības pazemināšanās un citas pazīmes liecina, ka tie
atstāj ietekmi uz posmu augšpus aizsprosta paliekām. Arī pašā krācē kritums un straumes ātrums ir
pārāk liels, lai vairums Mergupē sastopamo sugu tās varētu efektīvi izmantot.
Lai samazinātu aizsprosta palieku ietekmi, ir vēlama to sliekšņa pazemināšana un garākas straujteces
izveidošana pašreizējās salīdzinoši īsās krāces vietā. Lielāku efektu varētu sniegt pasākumi Vites
dzirnavu paliekās.
Pārsvarā autoceļi apsekotās upes šķērso pa tiltiem ar upes vai krasta balstiem un upes tecējumu būtiski
ietekmējošas un zivju migrāciju kritiski kavējošas caurtekas netika konstatētas. Vislielākā negatīvā
ietekme konstatēta autoceļa V60 šķērsojumam pār Mergupi un autoceļa V73 šķērsojumam pār Zaubi.
Abus šķērsojumus veido kastveida caurtekas ar gludu dzelzsbetona “grīdu”. Šādām caurtekām ir
raksturīga izskalojuma veidošanās lejpus caurtekas, kā rezultātā caurtekas “grīda” ar laiku nonāk tuvu
ūdens līmenim vai pat atrodas virs tā un caurtekas iztekas galā veidojas mākslīgs ūdenskritums.
Mergupē šis process jau tuvojas noslēgumam, savukārt Zaubē to kavē lejpus caurtekas izveidotais
akmeņu krāvums. Tāpat, šādās caurtekās mēdz veidoties salīdzinoši spēcīga straume, kas daļai zivju var
nebūt pārvarama.
Vienīgais apsekošanas laikā konstatētais ceļa šķērsojums, kurā upes ūdens tiek novadīts pa caurulēm,
ir Zaubes lejtecē, ceļam, kas ved no autoceļa V60 uz “Vecupju” mājām. Taču šī caurteka atrodas
salīdzinoši lēni tekošā posmā un tās faktiskā ietekme uz upes raksturlielumiem un zivju migrāciju ir
salīdzinoši neliela.
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Iespējamie risinājumi caurteku ietekmes samazināšanai ir pilnīga to pārbūve, kuras laikā esošās
caurtekas tiek aizvietotas ar caurtekām, kurās ir saglabāta dabiskai pielīdzināma upes gultne.
Alternatīvs risinājums ir izveidotā izskalojuma aizbēršana un laukakmeņu izvietošana lejpus caurtekas,
lai aizkavētu atkārtota izskalojuma veidošanos. Vēlama arī akmeņu vai citu objektu ievietošana
caurtekā, lai atvieglotu zivju augšupmigrāciju.
Lauksaimniecības aktivitātes
Acīmredzama ietekme uz upju hidromorfoloģisko stāvokli bija tikai govju ganīšanai upes tiešā tuvumā
un upes gultnes izmantošana govju dzirdināšanai un pārvietošanai no viena upes krasta uz otru. Šādas
aktivitātes ne tikai fiziski izmaina upes raksturlielumus un degradē zivju dzīvotnes, bet govju izkārnījumi
un regulāra gultnes uzduļķošana atstāj nelabvēlīgu ietekmi arī uz upes ķīmisko kvalitāti. Vērā ņemama
cita veida lauksaimniecības ietekme uz upju raksturlielumiem apsekošanas laikā netika konstatēta,
taču ir iespējams, ka daļa no akmeņu krāvumiem ir izveidoti, lai ņemtu ūdeni lauksaimniecības
vajadzībām. Liellopu ietekme uz upes raksturlielumiem konstatēta Mazupītē augšpus autoceļa A2 tilta,
Mergupē, lejpus autoceļa V60 šķērsojumu, kā arī meliorētajā posmā Mergupes vidustecē.
Gultnes pārveidojumi liellopu ietekmētajās vietās ir salīdzinoši nelieli, galvenā nozīme ir tam, ka liellopu
ietekme uz upi ir regulāra un ilglaicīga. Domājams, ka, pārtraucot ietekmi, salīdzinoši īsā laikā upes
hidromorfoloģiskā kvalitāte atjaunosies dabiskā ceļā. Tomēr ir iespējams, ka liellopu ietekmes
samazināšanai var būt nepieciešama attiecīgas infrastruktūras (liellopu dzirdinātavu un upes
šķērsošanas vietu) izveidošana un uzturēšana, pretējā gadījumā ierobežot upes izmantošanu liellopu
dzirdināšanai un pārvietošanai, visticamāk, neizdosies.
Koku sagāzumi
Vairumā gadījumu koku sagāzumi upes raksturlielumus ietekmēja minimāli, jo straumes
samazināšanos un smalka substrāta uzkrāšanos augšpus sagāzuma zināmā mērā kompensē
izskalojumu un straujteču veidošanās zem tā. Vislielākā negatīvā ietekme ir lieliem aizsprostiem vai
aizsprostu kaskādēm, kas atrodas upju posmos ar vidēji lielu kritumu (1 m/km līdz 2 m/km). Aģē
nozīmīgākais koku sagāzums atrodas lejpus autoceļa V12 šķērsojuma. Mergupē ir vairāki sagāzumu
ietekmēti posmi, garākais no tiem ar pārtraukumiem stiepjas aptuveni no Ģerķēnu mājām augšpus
Mālpils, līdz mākslīgajai gultnei pie Aizupu mājām. Taču, salīdzinoši daudzi koku sagāzumi atrodas arī
meliorētajā upes daļā un posmā lejpus autoceļa P32. Daudzi sagāzumi atrodas arī augšpus Nītaures,
taču to ietekme ļoti lielā gultnes krituma dēļ šajā upes posmā ir neliela.
Koku sagāzumu ietekmi var samazināt tikai sagāzumus regulāri no upes izvācot. Taču ir jāņem vērā, ka
koku sagāzumi vairumā gadījumu palielina zivju dzīvotņu daudzveidību. Pēdējos gados Institūta “BIOR”
veiktie pētījumi ļauj secināt, ka lielākajā daļā gadījumu pēc upes iztīrīšanas samazinās zivju indeksa
vērtība, taču vienlaikus tām piemērotās upēs palielinās lašveidīgo zivju mazuļu īpatņu blīvums
(Abersons et al., 2020, Abersons un Tropa 2021). Lai samazinātu sagāzumu izvākšanas nelabvēlīgo un
palielinātu pozitīvo ietekmi, no upes ir vēlams izvākt tikai tos sagāzumus, kas būtiski ietekmē upes
raksturlielumus (piemēram, sagāzums Aģē lejpus autoceļa V12), kā arī daļu no sagāzumiem tajos upes
posmos, kuros ir liels sagāzumu blīvums. Sagāzumu izvākšanas laikā iespēju robežās ir jāsaglabā vismaz
daļa no kokiem, zem kuriem veidojas lokāli izskalojumi, paceres un citas zivju slēptuves.
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Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”
(LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas
vides aizsardzības fonda. www.goodwater.lv
Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo
uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.
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