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Kopsavilkums 

Projekts “Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation 
programmas “Smago metālu, slāpekļa un noturīgā  organiskā piesārņojuma (NOP) 
saturs sūnās monitoringa” ietvaros” veikts Eiropas valstu smago metālu satura sūnās 
monitoringa ietvaros. Latvijā priežu mežaudzēs 2020. gadā ierīkots 101 
parauglaukums. Katrā parauglaukumā trīs bioloģiskos atkārtojumos ievākti Pleurozium 
schreberi sūnas paraugi. Pēc paraugu ievākšanas veikta to šķirošana, žāvēšana un 
paraugu datu bāzes izveidošana. Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātnes fakultātes laboratorijā Pleurozium schreberi sūnu paraugos noteiktas 8 
smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) un N koncentrācijas. Balstoties uz 
iegūtajiem rezultātiem, sastādītas smago metālu un slāpekļa teritoriālās piesārņojuma 
izplatības kartes Latvijā. Pārskatā analizētas smago metālu un slāpekļa teritoriālās 
izplatības likumsakarības un to koncentrācijas izmaiņas pēdējos divdesmit gados 
Latvijā. Monitoringa metodika saskaņota ar starptautiskā projekta dalībvalstu 
(Anglijas, Krievijas, Šveices, Itālijas, Zviedrijas, Somijas u.c.) pārstāvjiem. Mūsu 
iegūtie rezultāti tiks nosūtīti ANO starptautiskās sadarbības programmas “Gaisa 
piesārņojuma ietekme uz dabisko veģetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation) 
centram Bangorā (Bangor, UK) Eiropas sūnu monitoringa pārskata sagatavošanai. 

 

Summary 

The project “Mapping and assessment of atmospheric pollution within ICP Vegetation 
programme “Monitoring of heavy metal, nitrate and persistent organic pollution (NOP) 
content in mosses”” has been carried out within the framework of heavy - metal 
deposition in mosses monitoring in the European countries. There are 101 sample plots 
established in Latvian pine forests in 2020. Pleurozium schreberi moss samples were 
collected in every plot in three biological replicates. The samples were sorted, drayed 
as well as sample data base was formed. The concentrations of 8 heavy metals (Cd, Cr, 
Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) and concentrations of N in Pleurozium schreberi were analysed 
in the soil laboratory of University of Latvia Faculty of Geography and Earth Sciences. 
On the basis of finding the spatial distribution maps of pollution of heavy metals in 
Latvia have been produced. The report analyses regularities of spatial distribution and 
concentrations of heavy metals and nitrogen in Latvia during the last twenty years. The 
methodology of this monitoring has been coordinated with other participant countries 
(United Kingdom, Russia, Switzerland, Italy, Sweden, Finland etc.) of the international 
project. Our dates were send to the UN/ECE ICP Vegetation Coordination Centre, 
Bangor, UK for the preparation of the report of European moss monitoring. 
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Ievads 
Latvijā sūnu monitorings notiek regulāri jau kopš 1990.gada un tas tiek atkārtots 

ik pēc pieciem gadiem, kas dod iespēju ilgtermiņā novērtēt atmosfēras piesārņojumu 
arī tādās vietās, kur nav atmosfēras piesārņojuma gaisa kvalitātes novērošanas 
monitoringa stacijas. Izmantojot monitoringa datus ir iespējams novērtēt izmaiņas meža 
ekosistēmā, kā arī pilnveidot esošo monitoringa tīklu. Projektā risināmā vides problēma 
ir atmosfēras piesārņojums un tā pārrobežu pārnese no citām Eiropas valstīm. Latvijā 
sevišķi aktuāla ir atmosfēras piesārņojuma pārnese no Lietuvas industriālajiem 
rajoniem (Klaipēda, Mažeikiai, Naujoji-Akmene).  

Eiropas valstīs smago metālu satura sūnās monitorings tiek veikts saskaņā ar 
1979. gada Ženēvas konvenciju “Par robežšķēršojošo gaisa piesārņošanu lielos 
attālumos”, ANO starptautiskās sadarbības programmu “Gaisa piesārņojuma ietekme 
uz dabisko veģetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation) un arī ar Orhūsas protokolu 
par smagajiem metāliem. 

Smago metālu satura sūnās monitoringa mērķis ir veikt vides stāvokļa izmaiņu 
kontroli, tādējādi tiek noskaidrota atmosfēras piesārņojuma izmaiņu tendences telpā un 
laikā Latvijā reģionālā mērogā, izmantojot sūnu bioindikācijas metodi.  

Monitoringam ir izvirzīti šādi uzdevumi: 
1. Konstatēt un novērtēt atmosfēras piesārņojuma pārrobežu pārnesi; 
2. Kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu izsēšanos no 

atmosfēras reģionālā griezumā; 
3. Noteikt nozīmīgāko atmosfēras piesārņojuma avotu atrašanās vietas un 

to ietekmes areālus; 
4. Raksturot atmosfēras piesārņojuma izsēšanās izmaiņas laika gaitā. 

Latvija Eiropas valstu ICP Vegetation monitoringa programmā “Smago metālu 
saturs sūnās” piedalās kopš 1990.gada, un Latvija līdz šim ir piedalījusies piecās 
monitoringa kārtās (1990., 1995., 2000., 2005. un 2015. gadā).  

 
Projekts “Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation 

programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) 
saturs sūnās monitoringa" ietvaros ” Latvijā tika uzsākts 2020. gada augustā. 
Parauglaukumi tika ierīkoti priežu mežaudzēs (kopumā 101 parauglaukums), kuros trīs 
bioloģiskos atkārtojumos ievāca Pleurozium schreberi sūnas paraugus. Pēc paraugu 
ievākšanas veikta ievākto sūnu paraugu pirmējā sagatavošana analīzēm (sūnu paraugu 
šķirošana, kad veikta zaļās sūnas daļas atdalīšanas no brūnās daļas, un žāvēšana) un 
paraugu datu bāzes izveidošana, kam sekoja sūnu paraugu ķīmiskā apstrāde un 
analizēšana.  

Esošā projekta mērķis ir nodrošināt ICP Vegetation programmas “Smago 
metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) saturs sūnās monitorings” 
koordinācijas centru, kā arī Latvijas Republikas lēmumu pieņēmējus (VARAM, 
pašvaldības) ar datiem par atmosfēras piesārņojumu ar smagiem metāliem (Cd, Cr, Cu, 
Fe, Ni, Pb, V, Zn) un slāpekli un tā izmaiņām laikā un telpā.  

2020. gadā monitoringa projektam tika izvirzīti šādi uzdevumi: 
1. Nodrošināt starptautiskās sadarbības programmas “Gaisa piesārņojuma 

ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem monitoringa sadarbības 
programma” (ICP Vegetation) centru Bangorā (Centre for Ecology and 
Hydrology; Bangor, UK) un sūnu pārskata koordinācijas centru Dubnā 
(Krievija) ar datiem par smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Zn) 
un slāpekļa saturu sūnās Latvijā. 
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2. Salīdzināt atmosfēras piesārņojuma līmeni Latvijā, izmantojot sūnu 
(Pleurozium schreberi) bioindikācijas metodi, ar atmosfēras 
piesārņojuma līmeni citās Eiropas valstīs. 

3. Kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, 
Pb, V, Zn) un slāpekļa izsēšanos no atmosfēras reģionālā mērogā. 

4. Noteikt nozīmīgākos atmosfēras piesārņojuma avotu atrašanās vietas un 
precizēt to ietekmes areālus, izveidojot piesārņojuma izplatības kartes. 

5. Veikt iegūto datu retrospektīvo analīzi, raksturojot atmosfēras 
piesārņojuma izsēšanās izmaiņas laika gaitā. 

 
Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu augsnes 

laboratorijā Pleurozium schreberi  sūnas paraugos noteiktas astoņas smago metālu (Cd, 
Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) un slāpekļa koncentrācijas. Balstoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, sastādītas ķīmisko elementu teritoriālas piesārņojuma izplatības areālu 
kartes Latvijā. 

Iegūtie rezultāti apkopoti datu bāzē, kas glabājas Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, kā arī tiek nosūtīti ANO starptautiskās 
sadarbības programmas “Gaisa piesārņojuma ietekme uz dabisko veģetāciju un 
graudaugiem” (ICP Vegetation) centram Bangorā (Bangor, UK) un projekta 
koordinatoriem Dubnā (Krievija) Eiropas sūnu monitoringa pārskata sagatavošanai. 

Latvijas monitoringa dati jau iepriekš ir tikuši izmantoti starptautisko pārskatu 
sagatavošanā, un kā pēdējais no tiem ir par datiem, kas iegūti 2015.gadā: Harry 
Harmens, Gina Mills, Felicity Hayes, Katrina Sharps, Marina Frontasyeva, and the 
participants of the ICP Vegetation. 2016. Air pollution and vegetation: ICP Vegetation 
Annual Report 2015/2016 (Harmens et al., 2016). 
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1. Monitoringa teorētiskais pamatojums 

Atmosfēras gaisa piesārņojums ir būtiska problēma visā pasaulē, jo 
piesārņojums nopietni var ietekmēt cilvēka veselību, klimatu, kā arī lauksaimniecības 
kultūru kvalitāti (Nowak et al., 2018). Paaugstinātas metālu koncentrācijas atmosfēras 
gaisā var rasties gan dabisku procesu rezultātā (Foti et al., 2017), gan antropogēnās 
darbības rezultātā (Rossini Oliva, Fernández Espinosa, 2007). Antropogēnas izcelsmes 
piesārņojumu ar smagiem metāliem var radīt vietējie rūpnieciskie ražošanas uzņēmumi 
(Nickel et al., 2014), autotransports, kā arī var tikt konstatēta pārrobežu piesārņojuma 
pārnešana (Harmens et al., 2015). Pētījumos ir pierādīts, ka antropogēnā piesārņojuma 
emisija atmosfērā ar smagiem metāliem negatīvi ietekmē bioloģiskos un ķīmiskos 
procesus augsnē (Türtscher et al., 2017), jo tas ir tāpēc, ka atmosfērā nonākušais 
piesārņojums ar laiku nonāk augsnes vidē, kur tas arī izgulsnējas.  

Kopš 1990.gada Latvijā, sakarā ar ekonomiskās situācijas maiņu, atmosfēras 
vides piesārņojums ir samazinājies par vairāk nekā 50% (Tabors et al., 2017). No 1990 
– 2015.gadam piesārņojuma emisija Eiropā kopumā (28 valstis) ir samazinājis sekojoši 
(EEA, 2017): Pb par 92%, Cd par 67%, Cr par 73 %, Ni par 74%, Zn par 34%, savukārt 
Cu par 10% ir palielinājies. Ievērojami pēdējo 5 gadu laika periodā Eiropā vairāk 
palielinājusies ir Cu koncentrācija, un īpaši lielākās emisijas nāk no Vācijas un Polijas 
(EEA, 2017). 

Sūnām ir būtiska loma ekosistēmas funkcionēšanā (Binkley, Graham, 1981; 
During, 1990), kā arī barības vielu apritē (Weber, Van Cleve, 1984; Brown, Bates, 
1990; Rydgren et al., 1998). Meža zemsedzes sūnas kontrolē ekosistēmā esošo vielu 
plūsmu, uzņemot elementus no vainagu noteces, absorbē un recirkulē sevī vairākus 
gadus. Pēc tam barības vielas lēni tiek atbrīvotas caur sūnu sadalīšanās procesiem 
(Eckstein, 2000). Zemsegas sūnām ir būtiska loma slāpekļa apritē. Slāpeklis ātri var tikt 
uzņemts sūnas slāņa zaļajā un brūnajā daļā, kur tas tiek arī akumulēts. Vēlāk N lēni 
atbrīvojas no sūnām un pēc tam nokļūst zem sūnām esošajā augsnes organiskajā 
horizontā, no kura savukārt - augsnes šķīdumā (Weber, Van Cleve, 1984). Tādejādi arī 
pēc sadalīšanās sūnām ir būtiska nozīme N apritē tieši skuju koku mežos. Tomēr ir 
uzskats, ka slāpeklis būtiski neietekmē sūnas augšanu (Bates, 1987), tomēr pētījuma 
autors uzsver, ka pie N uzņemšanas sūnās būtiska loma ir nokrišņiem. 

Sūnas ir daudz efektīvāki ķīmisko elementu nosēdumu akumulētāji nekā, 
piemēram, vaskulāro augu lapas, zari un mizas (Brown, Bates, 1990). Sūnas, salīdzinot 
ar citiem augiem, ir ar samērā vienkāršu jonu uzņemšanas mehānismu. Tas ir tādēļ, ka 
sūnu gametofīti ir ar zemu audu diferenciācijas līmeni, kā arī limitēta ir kutikulas 
attīstība (Gjengedal, Steinnes, 1990). Sūnas var uzņemt elementu jonus no šķīdumiem, 
piemēram, no nokrišņiem, un elementu jonu uzņemšanas mehānisms sūnās ir selektīvi 
aktīvs process (Rühling, Tyler, 1970).  

Kopumā sūnas ķīmiskos elementus var uzņemt vairākos veidos (Tamm, 1953; 
Weetman, 1968; Rühling, Tyler, 1970; Bengtson et al., 1982; Bates, 1987; 1989; 1990; 
1992; Ross, 1990; Brūmelis, Nikodemus, 1995): 
1. ar atmosfēras nosēdumiem divos veidos – mitrā nokrišņu veidā, tai skaitā migla, 

rasa un emisijas nosēdumi no jūras vides, un sausā veidā ar putekļiem (vēja pūstās 
minerālās daļiņas) un gāzes; 

2. izskalojoties no koku vainaga (saistīts ar nokrišņiem), kur šie elementi ir 
uzkrājušies; 

3. nobirstot koku lapām, skujām, tām sadaloties, barības vielas nonāk sūnu stāvā; 
4. sadaloties augstāko augu veģetācijai (lakstaugiem); 
5. no substrāta; 
6. no sniega kušanas ūdeņiem; 
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Sūnas efektīvāk ķīmiskos elementus var uzņemt, pirmkārt, ja tie ir izšķīdušā 
veidā un, otrkārt, ja sūnām ir liela absorbējošā virsma. Ķīmisko elementu 
koncentrācijas sūnās atšķiras starp dažādiem meža augšanas apstākļu tipiem (Brown, 
Buck, 1979; Brūmelis, 1992; Brūmelis, Nikodemus, 1995), kā arī viena biotopa dažādās 
vietās, tas ir, sūnas atrašanās vietas attiecībā pret koku vainagu. Tieši zem vainagiem 
un pie koku stumbriem ķīmisko elementu koncentrācija sūnās būs daudz lielākas nekā 
atklātās vietās starp kokiem, kur noskalojumi no koku vainaga un stumbra uz sūnām 
nenokļūst (Carleton, Kavanagh, 1990).  

Sūnas ķīmisko elementu uzņemšanā var būt neatkarīgas no sava substrāta, uz 
kuras tās aug (Weetman, 1968). Barības vielu uzņemšana spalvu sūnās (Hylocomium 
splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis) no substrāta ir samērā 
limitēta, tomēr novēro pavisam nelielu kapilāro elementu kustību starp sūnām un 
substrātu, pie kura tās ir piestiprinātas ar rizoīdiem (Weber, Van Cleve, 1984). Augstāk 
minēto atzīmē arī citi autori (Rühling, Tyler 1973; Gjengedal, Steinne, 1990; Brūmelis 
et al., 2000), kuri savās pētnieciskajās publikācijās raksta, ka sūnas kontakts ar zem tās 
esošo augsnes slāni ir visai niecīgs un to spēja uzņemt smago metālu piesārņojumu no 
substrāta ir nenozīmīga. Iespējams, ka augsnes ķīmiskais sastāvs spalvu sūnas var 
ietekmēt netieši, kas notiek caur lapu noskalojumiem vai putekļiem (Bates, 1993). 
 Atmosfēras vides piesārņojuma kontrole pamatojās uz reģionālā un globālā 
monitoringa principiem, kad tiek izmantoti stacionārie un pārvietojamie piesārņojuma 
novērošanas punkti (Markert et al., 2013). Tomēr tie ne vienmēr dod mums vispusīgu 
informāciju par piesārņojuma izplatības tendencēm un piesārņojuma izplatības areāla 
lielumu. Tāpēc arvien lielāku nozīmi vides piesārņojuma novērtēšanā ieņem 
bioindikatīvās un biomonitoringa metodes (Markert et al., 2020). 

Sūnas jau daudzus gadu desmitus dažādās pasaules valstīs (Rühling, Tyler, 
1970; Rühling, Tyler, 1973; Rinne, Mäkinen, 1988; Rühling et al., 1992; 1996; Liiv et 
al., 1994), ieskaitot Latviju (Brūmelis 1992; Brūmelis, Nikodemus, 1995; Brūmelis et 
al., 1997; Nikodemus, Brūmelis, 1998; Nikodemus et al., 2004; Tabors et al., 2004; 
Pīrāga et al., 2015; Tabors et al., 2017) ļoti plaši tiek izmantotas kā atmosfēras vides 
piesārņojuma nosēdumu bioindikātori.  

Smago metālu nosēdumu sūnu monitoringus izmanto, lai detalizēti noteiktu 
lokālos piesārņojuma avotus (Brūmelis, Nikodemus, 1993; Brūmelis et al., 1999), 
apskatītu reģionālās atšķirības atmosfēras nosēdumos (Rühling, Tyler, 1973; Harmens 
et al., 2012) un novērtētu pārrobežu piesārņojuma pārneses apjomus un identificētu to 
izplatības areālus (Rühling et al., 1992; 1996), kā arī, lai novērtētu izmaiņas ilgstošā 
laika periodā, nosakot ilgtermiņa akumulāciju (Nikodemus, Brūmelis, 1998). Latvijā 
piesārņojuma kartēšana līdz šim ir veikta sākot ar 1990.gadu, kā arī atkārtoti to realizēja 
1995.gadā, 2000.gadā, 2005.gadā, 2015.gadā, un nu arī 2020.gadā. 

Lai noteiktu nokrišņos esošo elementu teritoriālo sadalījumu, izmanto gan  jau 
iepriekš minētās sūnas, gan arī augsnes nedzīvās zemsegas horizontu (Thöni et al. 1996; 
Nikodemus, Brūmelis, 1998; Pīrāga et al., 2015). 

Un tomēr, kāpēc sūnas ir tieši tie bioindikatori, kurus izmanto monitoringa 
pētījumos, lai novērtētu atmosfēras vides piesārņojuma līmeni? 

1. Sūnu paraugu ievākšanas process nav sarežģīts un ir samērā lēts (Harmens et 
al., 2010), un vēl bez tam sūnu bioindikatīvā metode ir samērā jutīga, lai noteiktu vides 
piesārņojuma līmeni (Rühling, Tyler, 1973).  

2. Novērotas būtiskas ķīmisko elementu sezonālo variāciju atšķirības nokrišņos, 
bet to nekonstatē sūnās (piemēram, Zn), kas norāda, ka sūnas dod drošu vidējo rezultātu 
ilgākā laika periodā un neseko nosēdumu izmaiņām (Thöni et al., 1996). 
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3. Atšķirībā no O horizonta (augsnes nedzīvā zemsega), kurš uzrāda ilgstošu 
piesārņojuma akumulāciju (Nikodemus, Brūmelis, 1998), sūnās iegūtie ķīmisko 
elementu koncentrāciju dati reprezentēs pēdējo trīs līdz piecu gadu situāciju pētāmajā 
apkārtnē (Brūmelis, 1992). 

4. Sūnu metode ir piemērota arī tādēļ, ka, pirmkārt, sūnas galvenokārt barības 
vielas var uzņemt no nokrišņiem, otrkārt, metāli sūnās tiek absorbēti un uzkrāti, un 
visbeidzot, treškārt, citu, piemēram, substrāta, ķīmisko elementu apgādes avotu ietekme 
ir visai minimāla (Tamm, 1953; Brūmelis, 1992; Brūmelis, Nikodemus, 1995; Rinne, 
Mäkinen, 1988; Rühling, Tyler, 1973; Schaug et al., 1990). Tomēr citi autori 
(Pakarinen, Rinne, 1979) raksta, ka ķīmisko elementu koncentrāciju var ietekmēt arī 
klimats, augu nobiru daudzums un sastāvs, sajaukums ar atmirušām sūnas daļām un 
iespējamais minerālo augsnes daļiņu piejaukums. 

5. Smago metālu piesārņojuma kartēšanai un bioindikācijai tiek rekomendētas 
izmantot šādas sūnu sugas: Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi (Ross 
1990; Poikolainen et al. 2004; Kosior et al. 2010), Hypnum cupressiforme (González-
Miqueo et al. 2010) un Pseudoscleropodium purum (Boquete et al. 2014). Tomēr 
Eiropā kā vispiemērotākās ir atzītas divas zemsedzes spalvu sūnas - Hylocomium 
splendens un Pleurozium schreberi (Rinne, Mäkinen, 1988), jo tās ir vienas no 
visizplatītākajām sūnas sugām boreālajā biomā, kā arī metālu koncentrāciju līmenis 
būtiski neatšķiras starp šīm abām iepriekš minētajām zemsedzes spalvu sūnu sugām. 

 
Kādas var būt sūnu monitoringa pētījumu problēmas? 

1. Tālu pārrobežu piesārņojuma izplatošiem elementiem (V, Cu, Zn, Cd, Pb 
u.c.) ir būtiska korelācija starp sūnās esošo ķīmisko sastāvu un nokrišņu ķīmisko 
sastāvu, ko sūnas absorbē: 40 - 55 % V, 50 % Cu, 35 % Zn, 50 - 65 % Cd, bet Pb 
absorbē līdz pat 100 % (Berg et al., 1995). Toties nepastāv korelācijas starp Mn, Cr un 
Ni mitriem nosēdumiem un metālu koncentrācijām sūnās (Ross, 1990). Acīmredzot ir 
vēl kāds faktors bez nokrišņiem, kas ietekmē šo ķīmisko elementu koncentrāciju līmeni 
sūnās.  
 2. Svarīgi ir novērtēt nokrišņu daudzumu konkrētajā pētāmajā teritorijā, tas ir, 
jo vairāk būs nokrišņu, jo lielākas var būt arī ķīmisko elementu koncentrācijas sūnās 
(Berg et al., 1995). Vēl bez tam kā iespējamais papildus metālu avots sūnās var būt 
sniega segas ilgums (Rühling, Tyler, 1973). 

3. Atsevišķi jāapskata piekrastes daļa un kontinentālā daļa, kur ir mazāka jūras 
sāļu ietekme un konkurence ar citiem elementiem (Berg et al., 1995), jo, piemēram, Cu 
un Zn koncentrāciju samazina jūras sāļu jonu (Na+, Mg2+ un Cl-) klātbūtne (Gjengedal, 
Steinnes, 1990). 
 4. Dažu ķīmisko elementu (Cu, Pb, Fe, Mn, Cr, Ni u.c.) koncentrācijas sūnās 
būtiski atšķiras starp dažādiem mežu augšanas apstākļu tipiem. Lielākās ķīmisko 
elementu koncentrācijas ir konstatētas tām sūnām, kuras augušas Oxalidosa tipā (vēris), 
kur dominē parastā egle Picea abies, savukārt zemākās - ar barības vielām nabadzīgajā 
Cladinosa – Callunosa (sils) meža augšanas apstākļu tipā (Brūmelis, 1992; Brūmelis, 
Nikodemus, 1995). Tas tāpēc, ka silā, un arī mētrājā, ir raksturīgs neliels pirmā koku 
stāva vainaga blīvums un rets ir arī pamežs. Tādēļ visus parauglaukumus 
bioindikatīviem pētījumiem būtu jāizvēlas pēc iespējas vienādos meža augšanas 
apstākļu tipos (Brūmelis, 1992). 

5. Augsne ir telpiski heterogēna un to var ietekmēt klimats, ģeoloģiskie un 
bioloģiskie procesi. Augsnei var būt nozīme laika vienībā, jo mainās metāla jonu 
daudzums, kas ir izšķīdis minerālā augsnē un ir pieejams augstākiem augiem, no kuriem 
savukārt elementi ar izskalojumiem nonāk sūnās. Piemēram, Fe ir viens no tiem 
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ķīmiskiem elementiem, kurš vispirms ar sausiem nosēdumiem nonāk uz koku vainaga 
un tikai tad tas tiek noskalots nokrišņu laikā. Tādēļ būtiski ir veikt sūnu paraugošanu 
starp koku vainagiem (Rühling, Tyler, 1973; Ross, 1990).  
 6. Elementu uzņemšana sūnās parasti tiek attiecināta uz kopīgo metālu 
daudzumu (Gjengedal, Steines, 1990), tomēr ir viedoklis (Brown, Brūmelis, 1996), ka 
varētu iegūt papildus informāciju, ja noteiktu ķīmisko elementu koncentrācijas 
atsevišķās sūnu šūnu frakcijās (iekššūnas, starpšūnas telpas un ārpus šūnas apmaiņas 
vietas), kā arī putekļu frakcijas daļiņās. Tādēļ, lai noteiktu vides piesārņojumu, tiek 
ieteikts izmantot seriālo ekstraģēšanas metodi (Brown, Wells, 1988). Kā viens no 
tādiem pētījumiem bija eksperiments, kurā Hylocomium splendens tika ievāktas pie 
metalurģijas rūpnīcas Liepājas pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē, un tajā apskatīja Zn 
koncentrācijas dažādās H. splendens segmentu šūnu frakcijās (Brūmelis et al., 1999). 
Tomēr šī metode ir laika ietilpīga, finansiāli dārga un tādēļ monitoringā, kas aptver visu 
Latvijas teritoriju, tā nav realizējama. 

7. Elementu koncentrācija ir atkarīga no sūnas sausā svara (augšanas temps) un 
no zarošanās veida, tādēļ acīmredzot būtu jāņem vērā reģionālās atšķirības, kas var 
ietekmēt sūnu slāņa produktivitāti (Rühling, Tyler, 1973). 

 8. Atšķirības rezultātos var dot analizēšanas darbs dažādu valstu laboratorijās 
(Steinnes et al., 1997), kā arī tas, ka visās valstīs nebūs vienādi mežu augšanas apstākļu 
tipi, jo būs atšķirīgi biomi (Brūmelis, 1992), un tas, domājams, varētu dot vislielākās 
atšķirības starpvalstu pētījumos. 

 

2. Materiāls un metode 

Visās valstīs, kuras 2020.gadā piedalās atmosfēras vides piesārņojuma 
novērtēšanas monitoringa projektā, kas realizē ICP Vegetation programmu “Smago 
metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) saturs sūnās monitorings”, 
atmosfēras piesārņojuma kartēšanas pētījums tiek realizēts pēc vienotas un 
apstiprinātas metodikas. Monitoringa metodika vispirms konceptuāli tika uzrakstīta, 
sazinoties ar kolēģiem citās valstīs ar e-pasta starpniecību, un pēc tam klātienē 
metodika, projekta dalībnieku tikšanās reizē Rīgā no 27.-30.janvārim 2020.gadā 
konferencē “33rd Task Force Meeting of the ICP Vegetation”, kurā piedalījās arī esošā 
projekta vadītājs Dr. biol., docents Guntis Tabors, tika precizēta un izdiskutēta klātienē. 
Noslēgumā metodikas gala versijas apraksts jeb manuāls izdots angļu (Heavy metals, 
nitrogen and POPs in European mosses: 2020 survey. Monitoring Manual, 2020) un 
krievu valodās (Тяжелые металлы, азот и стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) в Европейских мхах: одновременный сбор мхов в 2020 г. Пособие по 
мониторингу, 2020). 
 

2.1. Sūnu paraugu ievākšana 

Sūnu monitoringa tīkls aptver visu Latvijas teritoriju. Visiem parauglaukumiem 
ir jānosedz visa valsts teritorija, jo pēc noteiktām starpvalstu vadlīnijām (Monitoring 
Manual, 2020) noteikts, ka uz 1000 km2 jābūt ne mazāk kā 1,5 paraugu ņemšanas 
vietām. Tā kā Latvijas teritorija ir 64 589 km2 liela un ierīkoto parauglaukumu skaits ir 
101, tad mūsu gadījumā šī attiecība sastāda 1,56, kas atbilst prasītajam normatīvam, jo 
ir vairāk nekā 1,5.  

Projekta ietvaros 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī priežu mežaudzēs 
visā Latvijas teritorijā apsekots 101 parauglaukums Pleurozium schreberi sūnu paraugu 
ievākšanai. Esošā sūnas suga ir izvēlēta tāpēc, ka tā, pirmkārt, ir viena no metodikas 



 11

instrukcijas aprakstā minētajām sugām (Monitoring Manual, 2020), un, otrkārt, tā ir 
viena no visbiežāk sastopamajām zemsedzes sūnas sugām Latvijas prežu mežos.  Lai 
nebūtu tieša piesārņojuma avota ietekmes, visi parauglaukumi tiek ierīkoti ne tuvāk kā 
300 m no automaģistrāles, jābūt vismaz 100 metriem no mazākas nozīmes ceļiem, kā 
arī vismaz 1 km no punktveida stacionārā piesārņojuma avota. Parauglaukumu vietu 
noteica, ņemot vērā 2015.gada monitoringa parauglaukumu izvietojumu un to kritisku 
izvērtējumu atkarībā no to savstarpējā novietojuma un parauglaukumu kvalitātes 
atbilstības monitoringa prasībām, kā arī meža monitoringa parauglaukumu izvietojumu. 
Pēc kopējām pasaules izstrādātajām vadlīnijām teikts, ka paraugu ņemšanu jāveic tajos 
pašos parauglaukumos, kur sūnas tika ievāktas pirms pieciem gadiem, tomēr, ja tas nav 
iespējams (piemēram, izcirsts mežs), tad jāierīko jauns parauglaukums, kurš atrastos ne 
tālāk par 2 km no iepriekš izveidotā parauglaukuma (Monitoring Manual, 2020). Mūsu 
gadījumā atsevišķi parauglaukumi tomēr bija jāierīko citās vietās, jo iepriekšējo vietā 
pēdējo piecu gadu laika periodā ir tikusi veikta mežsaimnieciskā darbība (kailcirte, 
izlases cirte vai kopšanas cirte) (2.1. attēls).   

 

 
2.1.attēls. Parauglaukumu izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā dēļ mežsaimnieciskās 
darbības. 

 
 
 
Parauglaukumi (2.2. attēls) izvietoti vienmērīgi visā Latvijas teritorijā, izņemot 

Zemgales līdzenumu, Jersikas līdzenumu, Apriķu līdzenumu un Saldus pauguraini, kur 
nav sastopamas priežu mežaudzes.  
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2.2.attēls. Parauglaukumu izvietojums. 

 
 
Samazinot edafisko (augsnes) faktoru ietekmi iegūto rezultātu interpretācijā, 

laukumi izvietoti tikai priežu mežaudzēs līdzīgos mežu augšanas apstākļu tipos (sils, 
mētrājs, lāns, damaksnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, šaurlapu ārenis, šaurlapu 
kūdrenis, mētru ārenis un mētru kūdrenis) (1. pielikums). Katrā parauglaukumā, kura 
platība bija 50 m x 50 m ievāca Pleurozium schreberi sūnas paraugus. Lai ķīmisko 
elementu akumulāciju sūnā neietekmētu smago metālu izskalošanās no koka vainaga, 
tad paraugus ievāca starpvainagu ietekmes zonas telpā trijos bioloģiskajos 
atkārtojumos. Lai izslēgtu nejaušu papildus piesārņojumu, kas var atrasties uz paraugu 
ņēmēja rokām, tad visi sūnu paraugi ņemti izmantojot polietilēna maisiņu (2.3. attēls).  

Ievāktie sūnu paraugi tika ievietoti polietilēna maisiņos (2.4. attēls) un tajā pat 
dienā nogādāti laboratorijā. Aprakstot parauglaukumus katram parauglaukumam dots 
numurs (2.2.attēls) un noteiktas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātes (1. 
pielikums). Papildus katrā parauglaukumā tika veikts detāls parauglaukuma apraksts, 
kurā noteica meža augšanas apstākļu tipu, augsnes tipu (1. pielikums) un augsnes 
nedzīvās zemsegas (O horizonts) humusa sadalīšanās tipu (1. pielikums; 2.5. attēls).  
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2.3.attēls. Sūnu paraugu ievākšanas process. 

 
 
 

 
2.4. attēls. Ievāktie sūnu paraugi. 
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2.5.attēls. Augsnes nedzīvās zemsegas (O horizonts) humusa tipa un tā biezuma 
novērtējums. 
 

 
2.2. Sūnu paraugu pirmējā sagatavošana analīzēm 

Sūnu paraugi pēc ievākšanas izžāvēti 40°C temperatūrā un attīrīti no skujām, 
lapām un citiem piemaisījumiem. Tālākai analīzei tika atdalīta sūnas zaļā daļa, kas 
raksturo pēdējo trīs gadu pieaugumu. Pēc sūnu paraugu atdalīšanas tie tika ievietoti 
paraugu bāzē, kuri tiek glabāti Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātē.  

Projekta gaitā ir izveidota datu bāze (Excel), kas satur precīzu informāciju par 
katru parauglaukumu (Nr, ģeogrāfiskās koordinātes, meža tipu, kokaudzes formulu, 
augsnes nedzīvās zemsegas humusa tipu, augsnes tipu) (1.pielikums). 
 

2.3. Sūnu paraugu ķīmiskā apstrāde un analizēšana 

Sūnu paraugu pirmējā apstrāde un sūnu paraugu ķīmiskā apstrāde un 
analizēšana veikta Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes augsnes laboratorijā. 

 
 

2.3.1. Smago metālu analizēšana 

Smago metālu noteikšanai tika izmantota ETHOS UP mikroviļņu sistēma un 
tajā ieprogrammētā standarta metode ''leaves”. Sūnas paraugam, ar iesvaru 500 mg, tika 
pievienoti 8 ml slāpekļskābes (HNO3) un 2 ml ūdeņraža peroksīda (H2O2). Sūnas 
paraugs tika karsēts 200oC, līdz viss organiskais materiāls būtu pilnībā izšķīdis. 
Sekojoši paraugs tika filtrēts un iegūtais izvilkums atšķaidīts ar destilētu ūdeni līdz 50 
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ml. Kopējais Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Zn daudzums tika noteikts ar  "Thermo 
Scientific" Inc. ICP-OES spektrometru "iCAP7000" un sekojoši iegūtā koncentrācija 
pārrēķināta uz mg/kg. Elementu absorbcija noteikta ar kalibrēšanas grafika palīdzību, 
kas parāda sakarību starp vielas absorbciju un spektrometra darbības spēju. Sūnu 
paraugu analizēšanas procesā tika izmantoti M2 un M3 sūnu standarti (Steinnes et al., 
1997), kuru rezultāti ir publicēti un ir salīdzināmi visām dalībvalstīm. Katram 
paraugam tika veikti trīs paralēlie mērījumi, lai izvairītos no kļūdām, kas var rasties 
analizēšanas procesā. 

 
 

2.3.2. Slāpekļa analizēšana 

Slāpekļa kopējais saturs sūnās tika iegūts, analizēšanai izmantojot gaisa sausos 
sūnu paraugus. Vispirms sūnu paraugi tika izžāvēti +40oC temperatūrā. Sūnu paraugi 
tika ievietoti porcelāna piestā. Katram paraugam tika uzklāts šķidrs slāpeklis, lai to 
sasaldētu efektīvai homogenizēšanai piestā. Aptuveni 5 mg labi homogenizētu sūnas 
paraugu iesvēra alumīnija folija kapsulā un aizvērti pēc iepriekš izstrādātas metodikas. 
Paraugus analizēja ar elementu analizatoru (EuroVector Euro EA). Datu kalibrēšanai 
tika izmantoti sertificēti EuroVector sintētiskie standartizētie materiāli. Paraugu 
gatavošana tika veikta, izmantojot vinila cimdus, lai tādējādi izvairītos no slāpekļa 
piesārņojuma ar brīvām aminoskābēm, kas nonāk saskarē ar ādu. Katram sūnas 
paraugam slāpekļa analīze veikta trīs reizes (trijos atkārtojumos), un vidējā vērtība 
pieņemta par patieso. 
 

2.4. Datu apstrāde un kartēšana 

 Iegūtie rezultāti apkopotie datu bāzē (Excel), kas satur informāciju par 
parauglaukumu Nr. un ķīmisko elementu koncentrāciju sūnu paraugā. Kartoshēmu 
sastādīšana veikta, izmantojot ArcGIS programmu. Datu statistiskā apstrāde veikta ar 
Excel programmatūru. 
 
 

3. Smago metālu un slāpekļa koncentrācijas Pleurozium schreberi 

sūnās Latvijā 2020.gadā 

Atmosfēras piesārņojuma bioindikatīvās telpiskās izplatības kartēšana Latvijā, 
izmantojot sūnas, kā smago metālu absorbentu, notiek jau sesto reizi. Tādēļ ir iespējams 
novērot ne tikai atmosfēras gaisa piesārņojuma līmeņa izmaiņas, bet arī izanalizēt 
smago metālu izkliedes telpiskos aspektus. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju 
piesārņojuma kartēšanas projektu, izmantojot sūnas, daudzas valstis ir apturējušas, un 
šo projektu ir pārcēlušas par vienu gadu uz priekšu. Ja 2015.gada pētījumā kopumā 
piedalījās 50 valstis, tad 2020.gadā projektu realizēja tikai astoņas valstis, un Latvija ir 
viena no tām, kas ir izpildījusi visus nepieciešamos darbus. Tādējādi patreiz 2020.gadā 
Latvijā iegūtos rezultātus nevarēsim objektīvi salīdzināt ar citu valstu 2020.gada 
datiem, tāpēc salīdzināšanai izmantosim Eiropas 2015.gada rezultātus.   

 
Kadmijs 

Kadmijs tiek uzskatīts par vienu no ekoloģiski bīstamākajiem smago metālu 
pārstāvjiem. Kadmijs ir atrodams mazāk attīrītajās eļļās, dīzeļdegvielā, to plaši izmanto 
kā piedevu metalurģijā, galvanotehnikā, pigmentu iegūšanā laku, emalju un keramikas 
ražošanā, kā stabilizatoru polimēros, akumulatoros un baterijās (EEA, 2012). 
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Saskarsmē ar šīm vielām to nolietošanās procesā, vai tās sadedzinot, kadmijs nokļūst 
gaisā un ūdenī, kā arī piesārņo augsni. Kaut arī mikrodaudzumos, tomēr arī 
minerālmēsli, īpaši fosfāti, ir tie, kas satur kadmiju. Vēl viens kadmija kā atmosfēras 
gaisa piesārņojuma avots ir degviela, kurai sadegot, tajā esošais kadmijs nokļūst gaisā. 
Parasti kadmija koncentrācija augos autoceļu tuvumos ir samērā augsta, un uz augiem 
nonākušais kadmijs iekļūst auga barības ķēdē, absorbējoties lapās. Kadmija iedarbība 
uz augiem ir atkarīga no tā iedarbības uz sakņu sistēmu, jo kadmijs traucē dažu citu 
metālu uzsūkšanu.  
 

 
3.1. attēls. Cd koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 
 

Eiropas kontekstā (Harmens et al., 2015) kadmija koncentrācija Latvijā 
lielākajā daļā valsts teritorijas (92 %) ir fona (0,19 mg/kg) līmenī. 

Kadmija koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā ir relatīvi līdzīgas (no 
minimālā 0,05 mg/kg līdz vidējam 0,12 mg/kg, 4.1. tabula) un tās ir samērā plašā visas 
Latvijas teritorijā (3.1. attēls). Tomēr, salīdzinot ar citiem esošā projektā pētītajiem 
smagajiem metāliem, kadmija absolūtā koncentrācija sūnā ir salīdzinoši zema - 0,05 – 
0,27 mg/kg (4.1. tabula), izņemot Ni, kurš vienā no parauglaukumiem (Stelpe) ir ar 
minimālo koncentrāciju 0,04 mg/kg (2. pielikums).  

Viena no piesārņojuma ar Cd izplatības zonām ir konstatēta Latvijas rietumu 
daļā, kas ir Liepājas apkārtnē (3.1. attēls). Paaugstināta kadmija koncentrācija tika 
konstatēta arī 2000. gadā (Nikodemus et al., 2004). Paaugstināto Cd koncentrāciju sūnā 
šajā reģionā varētu saistīt ar Liepājas metalurģijas uzņēmumu un citiem uzņēmumiem 
un katlu mājām Liepājas pilsētā, kā arī ar pārrobežu piesārņojuma pārnesi no 
Rietumeiropas (Rühling et al., 1992). Kā vēl vienu iespējamo papildus piesārņojuma 
avotu varētu minēt Klaipēdas ostas un Klaipēdā esošo rūpnīcu darbību, kas var radīt 
papildus piesārņojumu atmosfērā, kurš ar dienvidu vējiem tiek atnests uz Latviju, uz 
Liepājas apkārni.   
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Vidzemē (Stalbē, Staicelē, Matīšos) augstāka Cd koncentrācija sūnā ir teritorijā, 
kurā novērojams vairāk nokrišņu. Lietuvas pierobežā esošajos parauglaukumos (Ezerē 
un Aucē) ir neliels kadmija koncentrācijas pieaugums (0,21 mg/kg), salīdzinot ar 
pārējiem Latvijas parauglaukumiem (3.1.attēls), jo līdz 0,12 mg/kg ir 62 % no visiem 
parauglaukumiem.  

Analizējot kadmija izplatības likumsakarības valstī kopumā, redzams, ka 
Latgalē un daļā Vidzemes centrālajā un dienvidu Cd koncentrācija, salīdzinot ar pārējo 
Latvijas teritoriju, ir ļoti zema (0,05 – 0,15mg/kg). Kadmija piesārņojums vairāk sūnā 
ir valsts rietumdaļā un austrumu virzienā pakāpeniski samazinās. Tas tikai liecina arī 
par pārrobežu piesārņojuma ietekmi uz kadmija nosēdumu izsēšanos Latvijas teritorijā. 
Papildus redzam piesārņojuma izplatības tendences Latvijā valdošo vēju (D-DR) 
virzienā.  
 
 
Hroms 

Galvenais piesārņojuma avots ar hromu pasaulē ir saistīts ar rūpniecību, un, it 
īpaši, tas ir saistīts ar dzelzs un tērauda rūpniecību (EEA, 2012). Konstatēts, ka arī 
akmeņogļu sadedzināšana var izraisīt paaugstinātu hroma piesārņojuma slodzi dažādām 
ekosistēmām, ja tiek izmantotas nepilnīgas dūmgāzu filtrēšanas tehnoloģijas. 

Nedaudz palielinātas, salīdzinot ar tuvāko apkārtni, hroma koncentrācijas sūnās 
ir atsevišķos parauglaukumos Rīgas (Jaunciems 1,20 mg/kg), Brocēnu (Brocēni 0,77 
mg/kg), Talsu (Vandzene 0,77 mg/kg) un Daugavpils (Ezernieki 0,85 mg/kg) apkārtnē.  
Tomēr esošo koncentrāciju palielināšanās sūnā ir nenozīmīga, ja salīdzinām ar Eiropas 
fona (Harmens et al, 2015) koncentrāciju (1,50 mg/kg). Vandzenes parauglaukumā 
nedaudz palielināto Cr koncentrāciju varētu izskaidrot ar to, ka šajā parauglaukumā 
mežs bija nedaudz mitrāks nekā tuvākās apkārtnes parauglaukumi, kā arī samērā netālu 
bija konstatēts izcirtums. Tā rezultātā, iespējams, arī četru citu smago metālu (Pb, Fe, 
Zn, Ni) koncentrācijas ir nedaudz palielinātas. Palielinātās Cr koncentrācijas areāls 3.2. 
attēlā redzams ap Rīgu, Brocēniem un uz ziemeļaustrumiem no Daugavpils. Visos 
gadījumos acīmredzama ir valdošo dienvidrietumu vēju ietekme. Brocēnos palielinātās 
Cr koncentrācijas sūnās var būt dēļ Brocēnos esošo rūpnīcu darbības un plus vēl 
papildus piesārņojums, kas ar dienvidu vējiem tiek atnests no Lietuvas.   

Sakarā ar rūpniecības zemo attīstības līmeni Latvijai nav raksturīgs paaugstināts 
hroma saturs Pleurozium schreberi sūnā. Visā Latvijas teritorijā Cr koncentrācija ir 
Eiropas valstu fona līmenī, kas ir mazāka par 1,50 mg/kg (Harmens et al, 2015) (3.2. 
attēls).  
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3.2. attēls. Cr koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 

 
Varš 

Palielinātas vara koncentrācijas sūnā ir saistīta ar cilvēka saimniecisko darbību 
un tā radīto piesārņojumu (Harmens et al., 2013). Augstas vara koncentrācijas ir naftas 
produktos. Būtisks apkārtējās vides piesārņojuma ar varu avots ir gan autotransports 
(Harmens et al., 2015), gan arī metalurģija un fosilā kurināmā sadedzināšana (Kvietkus 
et al., 2011). 

Izvērtējot vara koncentrācijas Latvijas teritorijā redzam, ka augstākās 
koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā ir ap Rīgu, Liepāju, Brocēniem, Zaubi, 
Staiceli, kā arī pie Lietuvas robežas ap Kareļiem (3.3. attēls). Ja vidējā vara 
koncentrācija sūnās ir 6,18 mg/kg (4.1. tabula), tad iepriekš minētās vietās Cu 
koncentrācija ir lielāka par 8,06 mg/kg (2. pielikums). Palielinātā Cu koncentrācija ap 
Brocēniem (8,91 mg/kg), iespējams, ir saistīta ar Brocēnos esošās cementa rūpnīcas 
SIA “Cemex” darbību. Pie Kareļi un Griezes, kas atrodas pie Lietuvas robežas, 
parauglaukumos ievāktajās sūnās vara koncentrācija ir attiecīgi 9,45 mg/kg un 7,92 
mg/kg, kas pārrēķinot uz procentiem konstatējams, ka Kareļos esošā koncentrācija ir 
par 35 % un Griezē par 22% lielākas koncentrācijas nekā vidējā koncentrācija valstī 
kopumā. Esošā situācija ir dēļ tā, ka abi šie parauglaukumi atrodas pie Lietuvas robežas, 
kas ir Lietuvas pierobežu uzņemumu Naujoji Akmenes cementa rūpnīcas un AB 
ORLEN Lietuva (agrākais nosaukums Mažeikių Nafta)) piesārņojuma ietekmes zonā. 
Tā kā dominē dienvidu vēji, tad Lietuvas uzņēmumu emisijas var nonākt arī līdz 
Latvijai. Arī ap Liepāju ir nedaudz palielinātas Cu koncentrācijas, kur tās ir konstatētas 
sekojošos parauglaukumos: Grobiņa, Bernāti, Kalvene (2. pielikums). Šo palielināto 
piesārņojumu varētu izskaidrot ar summāro piesārņojumu, kas nāk no Liepājas pilsētas, 
kā arī ar pārrobežu piesārņojuma izkliedi, kas nāk no Rietumeiropas (Rühling et al., 
1992).     
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3.3. attēls. Cu koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 

Esošais piesārņojums ar varu, kas nāk no Liepājas un Brocēnu puses, ar Latvijā 
valdošajiem dienvidrietumu vējiem izplatās Rīgas virzienā. Pie Rīgas esošā Jaunciema 
parauglaukumā ir vislielākās Cu koncentrācijas (10,04 mg/kg) Latvijā, kas tika 
konstatēta sūnās (4.1. tabula). Apskatot arī iepriekšējā piesārņojuma kārtas datus 
noskaidrojam, ka pie Rīgas esošā parauglaukumā Beberbeķi Cu koncentrācija bija 8,18 
mg/kg (Tabors et al., 2017), bet 2020.gadā koncentrācija ir nedaudz (par 9 %) 
palielinājusies līdz 8,98 mg/kg. Ja Beberbeķos Cu koncentrācija pēdējos piecos gados 
ir nedaudz palielinājusies, tad Jaunciemā Cu koncentrācija ir samazinājusies no 11,60 
kg/kg 2015.gadā uz 10,04 mg/kg 2020.gadā.  

Nedaudz paaugstinātās Cu koncentrācijas ap Zaubi un Staiceli varētu izskaidrot 
ar relatīvi lielāku nokrišņu daudzumu šajā konkrētajā Vidzemes teritorijā. Kā pierāda 
pētījumi, Cu un Pb, kas parasti aerosolos ir sīku dispersu daļiņu veidā, gaisa masas spēj 
transportēt lielos attālumos. Paaugstinātu vara koncentrāciju sūnās Vidzemē uzrādīja 
arī 1995. gada kartēšanas rezultāti (Nikodemus, Brūmelis, 1998), kas liecina par stabilu 
vara saturošu piesārņojošo vielu depozīciju.   

Tomēr kopumā apskatot, 3.3. attēlu, varam redzēt, ka līdz 7,25 mg/kg sastāda 
84 % no visiem parauglaukumiem, kuros ievāca un analizēja Pleurozium schreberi 
sūnas. 

Salīdzinot ar Eiropas sūnu monitoringa rezultātiem (Harmens et al., 2015), vara 
koncentrācijas Latvijā kopumā atbilst Eiropas valstu fona līmenim (6,99 mg/kg), jo 
Latvijā Cu vidējā koncentrācija ir 6,18 mg/kg.  

 
 

Dzelzs  

Atmosfērā dzelzs galvenokārt tiek emitēts no dzelzs un tērauda rūpnīcām un 
kalnrūpniecības uzņēmumiem. Rūpniecība dzelzi apkārtējā vidē var emitēt putekļu 
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veidā, kas rodas rūdu kausēšanas un slīpēšanas procesā. Teritorijās, kurās notiek 
intensīva lauksaimnieciskā darbība, ir paaugstināts piesārņojums ar dzelzi, jo tas 
izplatās ar augsnes putekļiem (Harmens et al., 2007). Tas ir tāpēc, ka dzelzs ir galvenais 
elements pamatiežos un augsnē, un ir svarīgs komponents visos organismos.  

 
3.4. attēls. Fe koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 

 
Dzelzs koncentrācija un teritoriālā izplatība Pleurozium schreberi sūnā Latvijā 

ir saistīta gan ar dabiskajiem, gan ar antropogēnajiem faktoriem (3.4. attēls). Salīdzinot 
vides piesārņojuma ar dzelzi izplatības karti ar citu metālu izplatības kartēm, redzams, 
ka paaugstinātās koncentrācijas ar dzelzi piesārņojuma teritorijas vairumā gadījumu 
sakrīt ar cita antropogēnās izcelsmes smagā metāla, piemēram, hroma, paaugstinātas 
koncentrācijas zonām.  

Kopumā analizējot dzelzs piesārņojuma izplatības areālu karti (3.4. attēls), 
redzam, ka dzelzs sūnā vairāk ir paaugstinātās koncencentrācijās trijās teritorijās.  

Kā viena no tām ir Latvijas dienvidu daļa Auces apkārtnē, kur Fe koncentrācija 
ir 297,69 mg/kg (2. pielikums). Dzelzs piesārņojuma izplatības areālā ap Auci varam 
pieskaitīt arī Ezeri, Blakenfeldi un Tērveti. Ja izvērtējam iegūtos datus un 
parauglaukuma aprakstus, tad varētu izteikt secinājumu, ka paaugstinātās Fe 
koncentrācijas ir ietekmējis netālu esošais izcirtums, tomēr Tērvetes un Auces 
parauglaukumu tuvumā nebija izcirtums. Tātad mēs nevaram apgalvot, ka Fe 
koncentrāciju ir ietekmējis izcirtuma tuvums, bet gan šajos parauglaukumos augstās Fe 
koncentrācijas sūnās ir saistāmas ar piesārņojumu, kas nāk no Lietuvas uzņemuma 
Naujoji Akmenes cementa rūpnīcas.  

Vēl viena neliela teritorija ir konstatējama ziemeļkurzemes teritorijā ap 
Vandzeni (292,84 mg/kg), tomēr tas ir tikai viens parauglaukums, kas varētu būt kā 
izņēmums un nevis likumsakarība konkrētajā teritorijā. Jā, arī šis mežs ir mitrs un tam 
netālu ir izcirtums, tomēr arī Lubānas parauglaukums ir salīdzinoši netālu no izcirtuma 
un patreiz esošas lauksaimniecībā izmantojāmās zemes, no kuras varētu tikt atpūsti 
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augsnes putekļi un radīt paaugstinātu piesārņojumu ar smagiem metāliem. Tomēr 
palielināts piesārņojums ir tikai ar Fe, Cr un Pb, bet nav piesārņots ar Cd, Ni, V, Zn un 
Cu. Protams, var teikt, ka ir nepieciešami papildus zinātniski pētījumi, bet šajā 
gadījumā varam secināt, ka blakus teritorijas (izcirtumi, lauksaimniecības zemes) 
būtiski neietekmē smago metālu koncentrācijas sūnās.    

2020. gada rezultāti rāda, ka vidējā Fe koncentrācija Pleurozium schreberi sūnā 
Latvijā ir 144,63 mg/kg, kas ir daudz zemāka (517,00 mg/kg) nekā vidēji citās Eiropas 
valstīs (Harmens et al., 2015), kas kā rāda aprēķini, tad Latvijā ir par 72 %  mazāk nekā 
vidēji Eiropā. 

 
 
Niķelis 

Niķeļa izplatība apkārtējā vidē ir saistīta ne tikai ar antropogēno ietekmi, bet arī 
ar dabiskiem procesiem. Niķelis piedalās pamatiežu dēdēšanas procesos, kā arī brīvā 
veidā tas sastopams dzelzs un mangāna minerālos. Galvenais antropogēnais emisijas 
avots ir naftas un akmeņogļu sadedzināšana, lokālā mērogā arī tērauda rūpniecība un 
kausētavas (Kvietkus et al., 2011). Nafta satur apmēram 30 – 70 mg/kg niķeļa un saturs 
ir atkarīgs no tā pirmavota. Niķelis galvenokārt tiek izmantots tērauda sakausējumu 
ražošanā un citu metālu pārklāšanai. Niķelis ir būtisks tikai dažiem organismiem, bet 
augstās koncentrācijās tas var būt arī toksisks vairumam augu.  

 
3.5. attēls. Ni koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 
 

Piesārņojums ar niķeli Pleurozium schreberi sūnā Latvijā ir konstatēts pavisam 
nelielās lokālās vietās (3.5. attēls). Relatīvi augstākas Ni koncentrācijas ir Liepājas 
tuvumā, kur paraugi ievākti no Grobiņas parauglaukuma (1,21 mg/kg). Esošais 
piesārņojums var tikt skaidrots ar to, ka ar rietumu vējiem tas tiek atpūsts no Liepājas 
pilsētas. Piesārņojums ar Ni Tukuma, Kaltenes un Vandzenes parauglaukumos (1,22 – 
1,99 mg/kg) arī ir palielināts. To acīmredzot, iespējams, ka varētu izskaidrot ar kādu no 
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Tukuma pilsētā esošajiem vidi piesārņojošiem objektiem (piemēram, katlu mājas). Kā 
vēl vienu piesārņojuma ar Ni parauglaukumu varētu izcelt Siguldu, kur arī ir salīdzinoši 
lielāka Ni koncentrācija (0,92 mg/kg).  

Lai gan apskatīti vairāki parauglaukumi, kuros ir palielinātas Ni koncentrācijas, 
tomēr pēc Eiropas mēroga vidējās koncentrācijas (1,82 mg/kg) secinām, ka tikai 
Vandzenē ir nenozīmīgi lielāka koncentrācija (2. pielikums), kas ir par 8,5 % lielāka. 
Tomēr kopumā vidējā Ni koncentrācija Latvijā (4.1. tabula), kas ir 0,33 mg/kg, ir par 
83 % mazāka nekā Eiropā vidējā koncentrācija (Harmens et al., 2015). 

 
Svins 

Svins ir ļoti toksisks ķīmiskais elements. Tas tiek plaši izmantots tehnikā: 
tetraetilsvina ražošanā, celtniecībā, elektrotehnikā, kā arī citiem mērķiem. Līdz ar to, 
varam teikt, ka svins tiek plaši izmantots gan sadzīvē, gan tehnikā. Tā rezultātā lieli 
svina daudzumi nokļūst apkārtējā vidē. Galvenais piesārņojuma avots ir automobiļu 
darbības rezultāts, kā arī svina ieguve. Liela daļa no svina, kas ar izplūdes gāzēm 
nokļūst atmosfērā, nosēžas uz augsnes un augiem autoceļu tiešā tuvumā. Tādējādi 
autotransports mūsdienās ir uzskatāms par vienu no būtiskākajiem piesārņojuma 
avotiem ar svinu, piedevām svina koncentrācija sūnās ir atkarīga arī no auto satiksmes 
intensitātes (Kösta, Liiv, 2011). Ņemot vērā to, ka gaisa masas pārvietojas lielos 
attālumos, nav pārsteidzoši, ka pat no industriālajiem reģioniem vistālākajos apgabalos 
ir konstatētas pieaugošas svina koncentrācijas.  

Faktori, kas var noteikt dabas vides piesārņojumu vai cilvēku intoksikāciju ar 
svinu, ir stipri atšķirīgi. Par nozīmīgāko dabas piesārņojuma avotu jāuzskata svina 
izkrišana no atmosfēras ar nokrišņiem, tomēr var uzskatīt, ka šāda veida vides 
piesārņojums nespēj būtiski ietekmēt sauszemes ekosistēmās noritošos procesus. 

Visaugstākās svina koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā 2020.gadā ir 
konstatēta Grobiņas parauglaukumā (1,47 mg/kg), ko varētu izskaidrot ar Liepājas 
pilsētas tuvumu, kā arī ar pārrobežu piesārņojumu pārnesi no Rietumeiropas (Tabors et 
at., 2017). Apskatot arī Siguldas un Matīšu parauglaukumus konstatēts, ka arī šeit ir 
palielinātas Pb koncentrācijas, attiecīgi 1,30 mg/kg un 1,33 mg/kg. Vēl Latvijas 
teritorijā nedaudz paaugstinātas Pb koncentrācijas, salīdzinot ar tuvāko apkārtni, ir 
konstatētas Kuldīgas, Amulas, Gārdenes, Jaunciema un Lubānas apkārtnēs, kur Pb 
koncentrācijas ir robežās no 1,03 mg/kg līdz 1,16 mg/kg. Izvērtējot šos septiņus 
parauglaukumus kā viens no vērtējumiem ir palielināts nokrišņu daudzums (Kuldīgas 
apkārtnē un Vidzemes augstienē), Rīgas tuvums ar dažādām rūpnīcām un to ietekmi uz 
vidi (Jaunciems), ar netālu esošo zemes ceļu un ar lauksaimniecības zemes teritoriju 
(Gārdene un Lubāna). Jau iepriekš apskatītās Fe koncentrācijas parādīja to, ka Gārdenē 
un Lubānā ir paaugstināts piesārņojums ar Fe, un tas vēlreiz apstiprina to, ka aramzemes 
var radīt paaugstinātu piesārņojumu tuvākajā apkārtnē. 

Tomēr izvērtējot vidējo Pb koncentrāciju (4.1. tabula) redzam, ka 0,76 mg/kg ir 
52% (2. pielikums) no visiem analizētajiem parauglaukumiem.  

Lai arī atsevišķās Latvijas teritorijās ir konstatētas paaugstinātas Pb 
koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā, tomēr pat maksimālā koncentrācija atbilst 
Eiropas valstu nepiesārņotākajiem reģioniem (Harmens et al., 2015), kur vidējā Pb 
koncentrācija ir 3,69 mg/kg. 
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3.6. attēls. Pb koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 
 

 
Vanādijs 

Vanādijs atmosfērā galvenokārt tiek emitēts akmeņogļu un naftas dedzināšanas 
un metālu rafinēšanas procesa rezultātā (Harmens et al., 2008). Atmosfērā lidojošie 
pelni var saturēt 27 – 1260 mg/kg un nafta aptuveni 110 – 150 mg/kg vanādija. Vanādijs 
cieši absorbējas augsnes daļiņās, tādēļ tas augiem nav viegli uzņemams.  

Piesārņojumam ar vanādiju Latvijā vairāk ir izteikti lokāls raksturs (3.7. attēls), 
un ir izteikts rietumu austrumu gradients, kad virzienā no Kurzemes uz Vidzemi V 
koncentrācijas samazinās. Piesārņojums galvenokārt saistās ar piesārņojošo vielu 
izkrišanu no atmosfēras ap lokālajiem piesārņojuma avotiem un piesārņojuma 
pārrobežu pārnesi no Lietuvas (Mažeiķiem). Augstākās V koncentrācijas Pleurozium 
schreberi sūnā Latvijā ir konstatētas Kareļu, Ezeres un Vaiņodes parauglaukumos 
Lietuvas pierobežā (0,87-1,18 mg/kg), kur to var saistīt ar Mažeikiai pilsētā esošo naftas 
pārstrādes rūpnīcas darbību. Tomēr vislielākā V koncentrācija konstatēta Grobiņas 
parauglaukumā, kur tā sasniedz 6,23 mg/kg. Ja Latvijā pilnīgi visos parauglaukumos V 
koncentrācija ir atbilstoši vidējai Eiropas (Harmens et al., 2015) koncentrācijai (1,82 
mg/kg), tad esošā koncentrācija Grobiņas parauglaukumā ir 3,4 reizes lielāka. Izvērtējot 
visu parauglaukumu koncentrācijas noskaidrots, ka 52% no visiem parauglaukumiem 
ir zem vidējā V koncentrācijas līmeņa, kas Latvijas gadījumā 2020.gadā ir 0,47 mg/kg 
(4.1. tabula).    
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3.7. attēls. V koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 

 
 

Cinks 

Cinku atmosfērā pamatā emitē metalurģijas uzņēmumi (Kvietkus et al., 2011). 
Piesārņojums ar cinku Latvijā ir ar paaugstinātu koncentrāciju sūnās vairākās 

vietās – ap Liepāju, Kuldīgu, Talsiem, Tukumu, Rīgu, kā arī ap Cēsim un Matīšiem 
Vidzemes pusē, un visās esošajās vietās Zn koncentrācija ir virs 36,00 mg/kg (3.8. 
attēls), kas ir 18% no visiem apsekotajiem parauglaukumiem. Liepājas tuvumā esošajos 
parauglaukumos (Bernātos, Kalvenē, Grobiņā, Vaiņodē) palielināto piesārņojumu ar 
cinku varētu izskaidrot ar Liepājas tuvumu un šajā pilsētā esošajām ražotnēm (Liepājas 
metalurģijas uzņēmums), kā arī ar papildus piesārņojumu, kas ar rietumu vējiem caur 
atmosfēru tiek atnests no Rietumeiropas rūpnieciskajiem rajoniem (Rühling et al., 
1992).  

Palielinātās Zn koncentrācijas pie Kuldīgas (39,97 mg/kg), netālu no Talsiem 
(Vandzenes parauglaukums, 42,47 mg/kg) un pie Tukuma (41,31 mg/kg) 
izskaidrojamas, pirmkārt, ar pārnestiem piesārņojuma putekļem, kuros ir cinks, otrkārt, 
esošās teritorijās parauglaukumi atradās nedaudz mitrākos mežos, kur attiecīgi ir 
blīvāka veģetācija., un tas varēja radīt papildus piesārņojuma noskalošanos no koku 
vainaga. 

Pie Rīgas palielināta Zn koncentrācija ir dēļ Jaunciema parauglaukuma (49,19 
mg/kg). Acīmredzot, piesārņojums, kas nāk no tās Rīgas pilsētas daļas, kurā ir 
Čiekurkalns, Vecmīlgrāvis, Mangaļsala, ir radījis palielināto piesārņojumu ar Zn 
Jaunciema parauglaukumā.  

Lielās Zn koncentrācijas sūnā ap Cēsim un Matīšiem (no 36,82 mg/kg – 42,41 
mg/kg), kas ir virs vidējās koncentrācijas Latvijā (30.85 mg/kg) ir izteiktas vienā 
Vidzemes reģionā, un šeit tas skaidrojams arī ar paaugstināto nokrišņu daudzumu 
reģionālā griezumā.   
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Pārējā Latvijas teritorijā cinka koncentrācija Pleurozium schreberi sūnā ir 
robežās no 19 – 29 mg/kg, kas atbilst Eiropas valstu fona līmenim (Rühling et al., 
1996). 

 
3.8. attēls. Zn koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 

 
Kopumā varam secināt, ka 69% no visiem parauglaukumiem ir ar zemāku Zn 

koncentrāciju nekā vidēji Eiropā (Harmens et al., 2015), kur tas ir 32,90 mg/kg. Vēl 
aprēķinot Latvijas vidējo rezultātu redzam, ka tas ir 30,85 mg/kg (4.1. tabula) un tā ir 
par 6% mazāka nekā vidējā Zn koncentrācija Eiropā. 

 
 
Apskatot kopumā visas piesārņojuma kartes attēlus (3.1.-3.8. attēls) redzam, ka 

lokālas piesārņojuma zonas pēc sūnu kartēšanas rezultātiem Latvijā izdalās Liepājas 
(Cd, Cu, Ni, Pb, V, Zn), Mažeikiai (Cd, Cu, V), Rīgas (Cr, Cu, Pb, Zn), Daugavpils 
(Cr, Cu) Brocēnu (Cr, Cu), Ventspils (Cd) un Naujoji Akmenes (Cd, Cr, Fe) apkārtnē. 
Līdz ar to redzams, ka viskomplicētākais piesārņojums ar smagajiem metāliem 
raksturīgs Liepājas apkārtnē, ko galvenokārt nosaka Liepājas metalurģijas uzņēmuma 
darbības rezultātā radusies emisija, kā arī citu Liepājas uzņēmumu darbība. Būtiska 
nozīme ir arī pārrobežu piesārņojuma pārnesei no Rietumeiropas.  
 

Slāpeklis 

Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem slāpekļa dati iegūti, izanalizējot no 
40 parauglaukumiem ievāktās Pleurozium schreberi sūnas (3. pielikums). Slāpekļa 
koncentrācijas, tāpat kā smagie metāli, ir stipri vien atkarīgs no nokrišņu daudzuma, no 
lokālā klimata, un no veģetācijas blīvuma. Eiropas mērogā slāpekļa vidējie rezultāti ir 
1,21% (Harmens et al., 2015), savukārt mūsu analizētie rezultāti ir tādi, ka vidējā N 
koncentrācija ir 1,14 %, kas tātad atbilst Eiropas valstu fona līmenim. Piemēram, Vācijā 
maksimālā koncentrācija atsevišķos reģionos var pat sasniegt 25 % (Harmens et al., 
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2014), kas ir ievērojami vairāk nekā Latvijas maksimālā koncentrācija, kas mūsu 
pētījumā ir 2,14 % (3. pielikums). 

Lielākās N koncentrācijas konstatētas Kalvenes, Griezes, Vaiņodes, Auces un 
Tērvetes parauglaukumos (1,53-1,77 %), tomēr vislielākās N koncentrācijas 
konstatētas Ventspils, Brocēnu un Jelgavas (1,76 – 2,14 %) parauglaukumos (3. 
pielikums; 3.9. attēls). No visiem parauglaukumiem Latvijā 60% ir zem vidējās Latvijas 
koncentrācijas (1,14 %). Palielinātās slāpekļa koncentrācijas pārsvarā ir Zemgalē un 
Dienvidkurzemē, kas arī norāda uz teritoriju, kuru visvairāk izmanto lauksaimniecības 
vajadzībām, kā arī ap Ventspili, no kurienes slāpekļa piesārņojums acīmredzot nāk no 
ostas.  

Salīdzinot datus starp 2015. gadu un 2020.gadu konstatējam, ka ir notikusi N 
koncentrācijas palielināšanās 13 parauglaukumos, bet vislielākā palielināšanās ir 
Jelgavas, Griezes, Vaiņodes, Brocēnu un Ventspils parauglaukumos, kur N 
palielināšanās ir notikusi no 15% Vaiņodē līdz pat 77 % Ventspilī. Savukārt visvairāk 
samazinājies piesārņojums ar N ir Daugavpils un Cīravas parauglaukumos, attiecīgi, 
par 37 % un 42 %. Kopumā izvērtējot vidējās koncentrācijas (3. pielikums) redzam, ka 
samazinājums ir no 1,21 % uz 1,14 %. 

 Tajos parauglaukumos, kur ir lielākas N koncentrācijas, ir novērots, ka ir garāki 
koki, un tas varētu netieši norādīt uz to, ka palielinātās slāpekļa koncentrācijas sūnās 
varētu radīt lielāku ietekmi uz koku augšanu. 

 
3.9. attēls. Slāpekļa koncentrācijas (%) Pleurozium schreberi sūnās. 
  

  

4. Smago metālu koncentrācijas sūnā retrospektīvā analīze 
  

Latvijā piesārņojuma kartēšana, izmantojot sūnas, veikta 1990., 1995., 2000., 
2005.,  2015. gadā, un nu jau arī 2020.gadā, un līdz ar to varam veikt iegūto datu 
retrospektīvo analīzi, raksturojot atmosfēras piesārņojuma izsēšanās izmaiņas laika 
gaitā.  
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Salīdzinot absolūtās vērtības, tomēr jāņem vērā tas, ka laika gaitā ir mainījusies 
ķīmisko elementu koncentrāciju noteikšanas metodika. Tāpēc absolūto koncentrāciju 
salīdzināšana, nedod viennozīmīgu atbildi tam, cik reizes palielinājusies vai 
samazinājusies smago metālu koncentrācijas sūnā.  

Iepriekšējā nodaļā analizējam sūnu koncentrācijas izmaiņas teritoriālā 
griezumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Kopējās tendences smago metālu 
akumulācijā Pleurozium schreberi sūnā koncentrācijā teritoriālā griezumā ir tādas, ka 
joprojām saglabājās augstāka koncentrācija Latvijas rietumu daļā, bet relatīvi zemāka 
metālu koncentrācija ir Latvijas austrumu daļā. 

Salīdzinoši augstas kadmija koncentrācijas 2000.gadā bija konstatētas Olainē 
2,1 mg/kg, kā arī Grobiņas, Ugāles, Alsungas, Cīravas, Tērvetes un Taurenes 
parauglaukumos (0,40 – 1,8 mg/kg), bet 2015.gada piesārņojuma kartēšanas kārtā 
paaugstināta kadmija koncentrācija (0,55 mg/kg) tika konstatēta Grobiņas 
parauglaukumā. Savukārt 2020.gadā lielākās Cd koncentrācijas, kas ir virs vidējā fona 
līmeņa Eiropā (0,19 mg/kg) ir sekojošos parauglaukumos: Ainaži, Staicele, Matīši, 
Grobiņa, Bernāti, Bārta, Ezere, Auce, bet vislielākā Cd koncentrācija (0,27 mg/kg) ir 
Vaiņodē. Salīdzinot ar 2015. gadu, 2020. gadā maksimālā Cd koncentrācija sūnā ir 
samazinājusies pat par 50% (no 0,55 mg/kg uz 0,27 mg/kg), bet vidējā aprēķinātā Cd 
koncentrācija ir palikusi praktiski nemainīga, attiecīgi 0,11 pret 0,12 mg/kg (4.3. 
tabula), un šī vidējā koncentrācija ir palielinājusies par 10 %. 

Salīdzinot ar 2015.gadu, 2020.gadā iegūtie dati rāda, ka vidējās hroma 
koncentrācijas ir palielinājušās par aptuveni 25 %, respektīvi, no 0,35 uz 0,47 mg/kg 
(4.1. tabula). Ja pirms pieciem gadiem 2015.gadā Liepājas apkārtnē sūnās bija nedaudz 
paaugstināta Cr koncentrācija (0,53 mg/kg), tad 2020.gadā šajā reģionā netiek 
konstatēta paaugstināta Cr koncentrācija. 

2020. gadā vislielākās vara koncentrācijas bija Jaunciema parauglaukumā 
(10,04 mg/kg), bet 2015.gadā šajā pat parauglaukumā bija 11,60 mg/kg, kas tātad ir 
nedaudz samazinājušās. Salīdzinot ar 2015.gadu, 2020.gadā vidēji Latvijā 
piesārņojuma izmaiņas ar Cu ir visai nelielas, jo ir palielinājies par nepilniem 12 
procentiem. 

Lielākās dzelzs koncentrācijas 2000.gadā konstatētas Auces, Grobiņas, 
Gardenes un Ventspils parauglaukumos (255 – 392 mg/kg), salīdzinoši 2005.gadā jau 
nedaudz samazinājās (182 – 387 mg/kg), un 2015.gadā koncentrācijas šajos minētajos 
parauglaukumos bija no 86-329 mg/kg, savukārt 2020.gada rezultāti parāda, ka tie ir no 
141- 298 mg/kg (2. pielikums). Apskatot atsevišķi šos četrus punktus secinām, ka 
pēdējos piecos gados (no 2015.gada līdz 2020.gadam) Fe ir palielinājies tikai Gārdenes 
parauglaukumā, bet pārējos trīs ir samazinājies. Tā kā Gārdenes parauglaukuma tuvumā 
(apmēram 150 m) ir aramzeme, tad, iespējams šeit ir runa par atklātās augsnes putekļu 
ietekmi uz Fe koncentrāciju.   

Salīdzinot ar 1995. gadu, 2015. gadā bija būtiski samazinājās niķeļa saturs sūnā 
Rīgas TEC-2 un Daugavpils apkārtnē. Ja 1995. gadā Ni koncentrācija sūnā šajās abās 
vietās bija lielāka par 4,00 mg/kg, un 2005. gadā koncentrācijas bija 1,97-2,69 mg/kg 
robežās, bet 2015.gadā bija 0,54-0,67mg/kg, tad 2020.gadā Ni koncentrācijas sūnās 
samazinājās līdz 0,27 mg/kg un 0,44 mg/kg, attiecīgi Rīgas TEC-2 un Daugavpils 
laukumos. 2020. gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, Latvijā piesārņojums ar Ni ir 
samazinājies diezgan ievērojami un šis samazinājums sasniedz 73% (4.1. tabula).  
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4.1. tabula 

Smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni,Pb, V, Zn) vidējās, maksimālās un minimālās 
koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnā Latvijā sešās sūnu monitoringa 

kārtās (1990., 1995., 2000., 2005., 2015. un 2020.gads.). 

 
 Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn 

1990. gads 

Vid. 0,30 1,47 6,23 502,55 1,38 11,76 3,61 44,10 

Max. 0,43 2,70 10,38 1021,94 2,12 24,75 20,18 117,00 

Min. 0,20 0,60 3,01 159,87 0,55 5,55 0,80 29,00 

1995. gads 

Vid. 0,17 1,25 3,98 378,66 1,39 7,20 4,10 31,70 

Max. 0,51 3,23 8,30 690,00 10,57 36,10 29,60 101,19 

Min. 0,07 0,70 2,70 205,00 0,50 3,00 1,43 19,05 

2000.gads 

Vid. 0,23 1,07 5,80 146,72 1,33 3,57 2,49 35,56 

Max. 2,10 3,30 17,00 392,00 5,50 37,00 23,00 189,00 

Min. 0,10 0,58 3,10 80,30 0,50 1,50 0,60 20,00 

2005.gads 

Vid. 0,27 0,86 4,98 206,02 1,18 4,39 2,00 43,56 

Max. 1,72 5,00 12,10 468,00 7,10 49,97 26,75 279,70 

Min. 0,14 0,41 3,28 88,00 0,63 2,24 0,48 26,10 

2015.gads 

Vid. 0,11 0,35 5,45 157,61 0,57 1,43 0,56 34,17 

Max. 0,55 1,04 12,31 587,82 1,67 9,20 2,54 99,79 

Min. 0,04 0,01 2,37 36,91 0,20 0,41 0,17 22,40 

2020.gads 

Vid. 0,12 0,47 6,18 144,63 0,33 0,76 0,47 30,85 

Max. 0,27 1,20 10,04 352,46 1,99 1,47 6,23 50,12 

Min. 0,05 0,27 3,33 75,23 0,04 0,35 0,16 19,58 
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2020. gadā vislielākās svina koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā 
konstatēta Grobiņas parauglaukumā (1,47 mg/kg), un tas bija tāpat kā 2000.gādā, 
2005.gadā, un 2015. gadā, kad arī visaugstākā Pb koncentrācija bija konstatēta 
Grobiņas parauglaukumā, attiecīgi 37,00 mg/kg, 49,97 mg/kg un 9,20 mg/kg. Kā 
redzams, tad esošās Pb koncentrācijas Grobiņā pa šiem gadiem ir krietni samazinājušās, 
un pēdējos piecos gados samazināšanās bija pat par 84 %. Salīdzinoši augstas Pb 
koncentrācijas 2005.gadā vēl bija sastopamas Kalvenē, Bernātos un Cīravā (6,30 – 8,01 
mg/kg), un šajos parauglaukumos 2015.gadā Pb koncentrācija samazinājās līdz 0,91 – 
1,80 mg/kg, savukārt 2020.gadā šīs Pb koncentrācijas jau sasniedz vēl zemākas 
koncentrācijas (0,61-0,64 mg/kg) (2. pielikums). Rīgas tuvumā kādreiz vienu no 
vislielāko piesārņojumu ar Pb parādīja TEC-2 parauglaukumā analizētās sūnas, tomēr 
tagad 2020.gadā analīzes parāda 1,02 mg/kg (2. pielikums), kas ir vēl mazāk nekā 
2015.gada rezultāts – 2,12 mg/kg. To varam skaidrot ar degvielas un autotransporta 
kvalitātes uzlabošanos, kaut arī kopējais autotransporta skaits ir palielinājies. 
Piesārņojuma ar Pb vidējā koncentrācija sūnās kopš 2015.gada ir samazinājušās par 
88%. Svina koncentrācija 1990.gadā 40 % no parauglaukumiem bija 13,00 mg/kg, tad 
salīdzinoši 1995.gadā jau 45 % parauglaukumu tā bija 10 mg/kg, bet 2000.gadā 53 % 
paraugu svina koncentrācija ir mazāka par 3,0 mg/kg, savukārt 2015. gadā jau tikai 
viens parauglaukums (Grobiņā) bija ar lielāku nekā 3,0 mg/kg koncentrāciju, bet 
2020.gada rezultāti parāda to, ka maksimālā koncentrācija ir 1,47 mg/kg. Pb 
koncentrācijas samazināšanos varētu saistīt ar uzlabotu emisijas kontroli ne tikai pie 
mums, bet arī visā Eiropā, kā arī ar svina saturošas degvielas izmantošanas 
samazināšanu.  

Ezeres, Kareļu un Griezes parauglaukumos, kuri ir Mažeikiai naftas pārstrādes 
rūpnīcas darbības ietekmes zonā vanādija koncentrācijas ir ievērojami samazinājušās, 
ko varam redzēt pēc koncentrāciju samazināšanās tendencēm katrā no paraugu 
ievākšanas reizēm, jo, ja, piemēram, 2000.gadā un 2005.gadā koncentrācijas šajos trijos 
parauglaukumos bija attiecīgi no 13-23 mg/kg un no 11,36-26,75 mg/kg, tad 2015.gadā 
rezultāti samazinājums bija līdz pat 12 reizēm, sasniedzot 1,42-2,54 mg/kg. Un nu šī 
piesārņojuma samazināšanās tendence turpinājās, jo 2020.gada iegūtie rezultāti šajos 
trīs parauglaukumos ir no 0,77-1,18 mg/kg (2. pielikums). Vanādija piesārņojums labi 
parāda kurtuves, kuras dedzināšanā izmanto mazutu vai kādu citu krāsns kurināmo 
(piemēram, gāzi). Ja apskatām kā ir mainījušās V koncentrācijas pie Rīgas esošā TEC-
2 ietekmes zonā, tad novērojam, ka arī šeit ir samazinājušās V koncentrācijas sūnās. Ja 
2005.gadā V koncentrāciju līmenis pie TEC-2 parauglaukumā sasniedza 5,94 mg/kg, 
2015.gada dati bija 0,67 mg/kg, tad 2020.gadā rezultāts ir 0,49 mg/kg. Arī, izvērtējot 
visu Latvijas teritoriju kopumā, secinām, ka pēdējo piecu gadu laikā vidējās vanādija 
koncentrācijas ir samazinājušās par 20 % (4.1. tabula).  

Turpinot cinka koncentrācijas salīdzināšanu Brocēnu parauglaukumā 
konstatēts, ka,  kādreiz 2000.gadā un 2005.gadā Latvijas mērogā bija salīdzinoši augsta 
Zn koncentrācija, attiecīgi 84,7 mg/kg un 45,9 mg/kg, tad 2015.gadā esošajā 
parauglaukumā Zn koncentrācija samazinājās līdz 29,60 mg/kg, kas jau bija zem 
Latvijas vidējās koncentrācijas līmeņa – 34,17 mg/kg (4.1. tabula). Savukārt 2020.gada 
rezultāti parāda, ka Brocēnos Zn koncentrācija ir nedaudz palielinājusies līdz 32,91 
mg/kg (2. pielikums), kas nedaudz pārsniedz Latvijas vidējo koncentrāciju – 30,85 
mg/kg (4.1. tabula). Piesārņojuma samazināšanās tendences ir novērojamas Grobiņas 
parauglaukumā, kur 2005. gadā Zn koncentrācijas bija pat 279,70 mg/kg, bet 2015.gadā 
samazinājās līdz 99,79 mg/kg, un abos šajos gados Grobiņas parauglaukuma rezultāti 
sasniedza maksimāli lielāko koncentrāciju Latvijā (4.1. tabula). Arī 2020.gadā lielākā 
koncentrācija Latvijā bija Grobiņas parauglaukumā – 50,12 mg/kg (2. Pielikums; 4.1. 



 30

tabula), tomēr samazināšanās tendence turpinās, kas pēdējos piecos gados ir par 50%. 
Kopumā piesārņojums ar Zn visu parauglaukumu sūnās pēdējos piecos gados vidēji ir 
samazinājies par 11%. 

Vēl, piemēram, Kvietkus et al. (2011) savā publikācijā piemin, ka tādi 
antropogēnās izcelsmes metāli kā Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd ir ar lielākām emisijām 
atmosfērā un rada atmosfēras vides piesārņojumu aukstajā periodā, t.i., ziemā, kad 
intensīvi darbojas termoelektrocentrāles, kas nodrošina apkuri. Vēl kā papildus 
piesārņojumu ar smagiem metāliem varētu radīt meža ugunsgrēki, kur kā piemēru 
varētu minēt 2018.gada ugunsgrēku Valdgales pagasta mežos, kas netieši varēja 
ietekmēt Vandzenes parauglaukumā esošo rezultātus, kur paaugstinātas bija Ni, Pb, Fe, 
Cr un Zn koncentrācijas.  

Salīdzinot ar 2015. gada pētījuma datiem, 2020. gadā ir samazinājies kopējais 
smago metālu piesārņojuma līmenis ap Rīgu, Liepāju, Brocēniem, Daugavpili un 
Rēzekni, kā arī Mažeikiai un Naujoji Akmene tuvumā esošajos parauglaukumos. 
Apskatot atsevišķi katra elementa koncentrācijas izmaiņas, varam secināt, ka dažiem 
metāliem teritoriālās izplatības likumsakarības ir saglabājušās laika gaitā piemēram, 
kadmijam, varam, svinam, vanādijam un cinkam, savukārt, piemēram, dzelzs, šī 
teritoriālā izkliede ir nedaudz pamainījusies. 
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Secinājumi 
 

1. Latvijas teritorijā smago metālu koncentrācijas atbilst Eiropas nepiesārņoto 

reģionu fona līmenim. 

2. Paaugstinātas koncentrācijas sūnās konstatētas ap Liepāju (Cd, Cu, Ni, Pb, V, 

Zn), Brocēniem (Cr, Cu), Rīgu (Cr, Cu, Pb, Zn), Daugavpili (Cr, Cu) un 

Ventspili (Cd).  

3. Latvijas teritorijā paaugstināto piesārņojumu un tā izplatību joprojām ietekmē 

pārrobežu piesārņojuma pārnese no Rietumeiropas un no Lietuvas rūpniecības 

uzņēmumiem – Mažeikiai tuvumā Latvijā ir paaugstinātas Cd, Cu un V 

koncentrācijas un Naujoji Akmenes tuvumā – Cd, Cr un Fe koncentrācijas, un 

dēļ esošās pārrobežu piesārņojumu pārneses un lielo rūpniecības objektu 

izvietojumam Kurzemē (Liepāja, Brocēni), Latvijas rietumdaļā kopumā izsēžas 

vairāk piesārņojošo vielu nekā Latvijas austrumu daļā.  

4. Veiktā retrospektīvā smago metālu koncentrācijas analīze parāda, ka, salīdzinot 

ar iepriekšējās 2015.gada monitoringa kārtas pētījumiem, 2020. gadā 

atmosfēras piesārņojuma nosēdumi sūnās ir samazinājušies ap Rīgu, Liepāju, 

Brocēniem, Daugavpili un Rēzekni, kā arī Mažeikiai un Naujoji Akmene 

tuvumā esošajos Lietuvas pierobežas parauglaukumos.  

5. Tā kā TEC-2 savai darbībai pamatā izmanto gāzi (nomainīta kurināmā izejviela 

no mazuta uz gāzi), tad tas ir veicinājis piesārņojuma ar Ni samazināšanos Rīgas 

tuvumā esošajos parauglaukumos. 

6. Pēdējā desmitgadē vairs nav tik lielas Pb koncentrācijas sūnās, un tas ir dēļ 

degvielas un autotransporta kvalitātes uzlabošanās. 

7. Lielākās slāpekļa koncentrācijas sūnās ir tajās teritorijās, kurās tiek veikta 

intensīvāka lauksaimnieciskā darbība (Zemgale un Dievidkurzeme), kā arī 

Ventspils apkārtnē, kur tas ir dēļ Ventspils ostas darbības, tomēr kopumā pēdējo 

piecu gadu periodā slāpekļa piesārņojums Latvijā ir samazinājies. 

8. Smago metālu koncentrācijas izmaiņas Latvijā galvenokārt ir izskaidrojamas ar 

ekonomisko situāciju valstī, un tāpēc lielās ražotnes tika slēgtas vai nu vispār, 

vai arī tās ir samazinājušas savu ražošanas jaudu un apjomus. 
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Pateicība 

 
Esošā projekta darba autori izsaka pateicību par finasiālo atbalstu Latvijas vides 

aizsardzības fondam.  
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1. pielikums  
Sūnu monitoringa parauglaukumu raksturojums 

Nº Nosaukums Ģeogr. 

platums 

Ģeogr. 

garums 

Meža tips Kokaudzes 

formula 

Humusa 

tips 

Augsnes tips 

1. Olaine 56°49'05'' 23°55'41'' D  5E5B moder podzols 
2. Eleja  56°24'32'' 23°38'08'' ŠĀ 5P5/EB  moder pārejas purva kūdraugsne 
3. Blakenfelde 56°22'49'' 23°25'10'' D 7P3E moder podzols 
4. Tērvete 56°29'15'' 23°24'50'' D 10P mor podzols 
5. Jelgava  56°37'42'' 23°36'28'' MĀ 10P moder podzols 
6. Gārdene 56°39'29'' 23°10'22'' L 10P moder podzols 
7. Grobiņa 56°33'25'' 21°09'05'' D 7P3E moder podzols 
8. Cīrava 56°46'09'' 21°17'33'' M 10P moder podzols 
9. Piebalgas 56°40'45'' 24°25'55'' L 10P moder podzols 
10. Skaistkalne 56°24'11'' 24°38'54'' M 10P+E mor  podzols 
11. Stelpe 56°31'00'' 24°30'11'' M 10P moder podzols 
12. Valle 56°31'56'' 24°47'44'' M 10P mor podzols 
13. Zalve 56°19'27'' 25°12'23'' M 10P moder podzols 
14. Daudzeva 56°29'12'' 25°19'50'' MK 10P/E moder glejaugsne 
15. Teiči 56°31'58'' 26°32'47'' M  10P moder podzols 
16. Viļāni 56°33'06'' 26°57'30'' MK 10P moder glejaugsne 
17. Janapole 56°26'55'' 27°23'26'' L  10P moder podzols 
18. Kārsava 56°48'42'' 27°44'48'' VK 5P5B moder augstā purva kūdraugsne 
19. Zilupe 56°24'01'' 28°05'32'' L 10P+EB mull podzolaugsne 
20. Šķaune 56°09'19'' 27°57'45'' D  10P+E mor podzols 
21. Ezernieki 56°11'15'' 27°40'47'' M  10P moder podzols 
22. Aglona 56°08'59'' 27°12'11'' D  10P+E moder podzols 
23. Krāslava 55°53'07'' 27°11'16'' M  10P moder podzols 
24. Daugavpils 55°56'11'' 26°34'02'' L  10P/10E moder podzols 
25. Ilūkste 55°55'55'' 26°17'20'' ŠĀ 5P5B moder podzolētā glejaugsne 
26. Kjuņči 56°31'16'' 26°04'02'' M  10P moder podzols 
27. Līvāni 56°18'40'' 26°11'31'' M  10P mor podzols 
28. Jersika 56°13'46'' 26°12'32'' M  10P moder podzols 
29. Elkšņi 56°14'35'' 25°34'27'' D 10P+B /10E moder podzolaugsne 
30. Jēkabpils 56°29'51'' 25°47'30'' M  10P moder podzolaugsne 
31. Aiviekste 56°39'10'' 25°56'39'' L  10P moder podzols 
32. Pļaviņas 56°35'27'' 25°35'00'' L  10P+E /10E moder podzols 
33. Jaunjelgava 56°40'41'' 24°50'30'' L 10P moder podzols 
34. Gauja 57°08'09'' 24°20'36'' M  10P mor podzols 
35. Tūja 57°29'12'' 24°25'41'' M  10P moder podzols 
36. Svētciems 57°42'13'' 24°27'28'' L  10P/10E moder podzols 
37. Ainaži 57°49'00'' 24°20'57'' M  10P mor podzols 
38. Staicele 57°48'07'' 24°43'39'' ŠĀ 10P moder podzolaugsne 
39. Mazsalaca 57°52'01'' 25°00'06'' L  10P+E /10E moder podzols 
40. Rūjiena 57°48'39'' 25°24'34'' M  10P moder podzols 
41. Daksti 57°45'17'' 25°39'14'' L  10P+E /10E mor podzols 
42. Valka 57°47'30'' 25°58'21'' L  10P+E /10E mull podzols 
43. Strenči 57°37'10'' 25°45'04'' M  10P mor podzols 
44. Ulbroka 56°56'53'' 24°18'29'' M  10P moder podzols 
45. Kangari 56°54'57'' 24°44'55'' L 5P5E+B /10E moder podzols 
46. Zaube 56°59'09'' 25°18'30'' L 10P+E+B / 10E moder podzols 
47. Meņģele 56°46'10'' 25°18'34'' SM 10P moder podzolētā glejaugsne 
48. Madona 56°49'04'' 26°07'11'' M  10P+E moder podzols 
49. Lubāna 56°55'09'' 26°46'18'' M  10P mor podzols 
50. Gaigalava 56°46'00'' 26°59'39'' M  10P moder podzols 
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51. Balvi  57°08'15'' 27°05'48'' M  10P mor podzols 
52. Stalbe 57°26'23'' 24°55'44'' D 7P3B+E /10E moder podzols 
53. TEC -2 56°54'44'' 24°17'36'' M  10P mor podzols 
54. Ikšķile 56°52'28'' 24°28'28'' M  10P mor podzols 
55. Ķekava  56°48'27'' 24°13'28'' M  10P mull podzols 
56. Mārupe 56°53'19'' 23°56'54'' M  10P moder podzols 
57. Ložmetējkalns 56°51'54'' 23°39'21'' M  10P mor podzols 
58. Jaunķemeri 56°58'19'' 23°32'59'' M  10P moder podzols 
59. Beberbeķi 56°57'25'' 23°57'57'' M  10P moder podzols 
60. Jaunciems 57°02'49'' 24°11'11'' M  10P mor podzols 
61. Vangaži 57°06'16'' 24°31'46'' L  10P moder podzols 
62. Sigulda 57°11'42'' 24°51'40'' L  10P+E+B mor podzols 
63. Tukums  56°59'30'' 23°08'54'' L  10P+E moder podzols 
64. Kaltene 57°26'57'' 22°52'34'' M  10P mor podzols 
65. Vandzene  57°19'41'' 22°53'20'' M  10P+E mor podzols 
66. Stende 57°07'11'' 22°31'46'' M  10P moder podzols 
67. Valdemārpils 57°23'35'' 22°31'27'' L  10P/10E mor podzols 
68. Vīdale 57°37'13'' 22°32'21'' SM  10P mor podzols 
69. Kolka 57°45'09'' 22°34'17'' M  10P/10P mor podzols 
70. Mazirbe 57°38'35'' 22°12'38'' M  10P mor podzols 
71. Ovīši 57°31'37'' 21°42'38'' S  10P mor podzols 
72. Ventspils 57°24'20'' 21°40'32'' M 10P moder podzols 
73. Kuldīga 57°01'09'' 22°00'22'' L  10P/E moder podzols 
74. Alsunga 56°57'04'' 21°29'30'' M  10P/Oz moder podzols 
75. Zlēkas  57°08'04'' 21°44'20'' M  10P moder podzols 
76. Ugāle 57°18'22'' 21°58'49'' S 10P mor podzols 
77. Kandava 57°01'33'' 22°44'40'' SD 7P3E moder podzolētā glejaugsne 
78. Amula 56°49'56'' 22°30'00'' ŠĀ 5P5E moder podzolētā glejaugsne 
79. Cēsis 57°19'45'' 25°10'10'' L  10P/10E moder podzols 
80. Taurene 57°10'12'' 25°41'44'' L  10P+B /10E mor podzols 
81. Matīši  57°39'51'' 25°04'14'' D  7P+3E /10E mull podzolaugsne 
82. Valmiera 57°30'05'' 25°23'54'' MĀ 10P mor podzolētā glejaugsne 
83. Smiltene 57°25'19'' 25°55'35'' M  10P mor podzols 
84. Gaujiena 57°29'41'' 26°25'15'' M  10P moder podzols 
85. Ape 57°31'15'' 26°45'26'' M  10P mor podzols 
86. Jaunanna 57°16'00'' 27°04'16'' M  10P moder podzols 
87. Liepna 57°18'22'' 27°34'45'' D  7P3E/10E moder podzols 
88. Gulbene 57°12'17'' 26°38'44'' L  10P/E moder podzols 
89. Auce 56°25'06'' 22°54'23'' ŠK 6P4E/E moder zemā purva kūdraugsne 
90. Ezere 56°25'55'' 22°26'18'' D  9P1E mull  podzolaugsne 
91. Kareļi 56°28'22'' 22°19'04'' D  6P4E/E moder tipiskais podzols 
92. Grieze 56°25'26'' 22°13'41'' D    6P2E2B mor podzolaugsne 
93. Vaiņode 56°23'38'' 21°54'33'' D  10P+B/E mull podzolētā glejaugsne 
94. Bārta 56°19'21'' 21°18'45'' M  10P moder podzols 
95. Rucava 56°11'31'' 21°07'47'' M  10P moder podzols 
96. Bernāti 56°22'43'' 20°58'46'' M  10P mor podzols 
97. Kalvene 56°37'17'' 21°42'47'' D  5P B E mull podzols 
98. Skrunda 56°38'17'' 22°00'13'' M  10P moder podzols 
99. Renda 57°05'08'' 22°16'19'' L  10P/E mor podzols 
100. Brocēni 56°39'38'' 22°37'38'' SM 10P+E moder podzolētā glejaugsne 
101. Amata 57°13'20'' 25°13'05'' M  10P mor podzols 
 
Piezīme: meža tips; S –sils, M – mētrājs, L – lāns, D – damaksnis, SM – slapjais mētrājs, MĀ – mētru 
ārenis, ŠĀ – šaurlapu ārenis, SD – slapjais damaksnis, MK – mētru kūdrenis, ŠK- šaurlapu kūdrenis 



 42

2. pielikums 
Smago metālu koncentrācijas (mg/kg) 

 
Nº Parauglaukums Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn 

1. Olaine 0.12 0.40 5.86 91.61 0.12 0.48 0.20 25.03 
2. Eleja  0.12 0.44 5.16 174.41 0.41 0.82 0.46 24.12 
3. Blakenfelde 0.13 0.66 6.64 241.05 0.47 0.99 0.61 31.75 
4. Tērvete 0.10 0.63 6.65 214.42 0.49 0.80 0.50 27.96 
5. Jelgava  0.12 0.39 6.61 160.32 0.28 0.63 0.59 27.46 
6. Gārdene 0.14 0.55 6.71 264.58 0.26 1.03 0.67 28.08 
7. Grobiņa 0.22 0.50 8.58 141.39 1.21 1.47 6.23 50.12 
8. Cīrava 0.18 0.36 7.10 109.42 0.29 0.64 0.36 27.30 
9. Piebalgas 0.10 0.44 5.10 135.06 0.34 0.53 0.33 20.52 
10. Skaistkalne 0.09 0.43 5.64 180.02 0.37 0.81 0.46 23.36 
11. Stelpe 0.07 0.37 5.30 106.94 0.04 0.41 0.25 19.58 
12. Valle 0.12 0.43 5.37 175.48 0.16 0.74 0.45 25.52 
13. Zalve 0.06 0.29 5.20 88.98 0.18 0.54 0.26 26.21 
14. Daudzeva 0.11 0.31 6.75 118.48 0.11 0.64 0.27 27.06 
15. Teiči 0.08 0.36 4.91 131.63 0.36 0.52 0.31 27.54 
16. Viļāni 0.08 0.48 5.31 131.90 0.21 0.51 0.37 24.93 
17. Janapole 0.08 0.51 6.79 144.81 0.19 0.81 0.35 31.76 
18. Kārsava 0.09 0.38 6.78 106.23 0.20 0.74 0.20 27.12 
19. Zilupe 0.13 0.45 7.46 132.76 0.25 0.76 0.24 33.51 
20. Šķaune 0.07 0.27 5.91 84.80 0.19 0.65 0.25 33.54 
21. Ezernieki 0.12 0.85 6.61 152.69 0.55 0.96 0.41 28.76 
22. Aglona 0.09 0.52 6.43 82.39 0.21 0.49 0.16 28.69 
23. Krāslava 0.08 0.51 6.64 93.35 0.20 0.40 0.20 27.31 
24. Daugavpils 0.09 0.52 6.99 119.20 0.44 0.45 0.23 28.95 
25. Ilūkste 0.12 0.49 6.67 110.30 0.38 0.53 0.26 31.79 
26. Kjuņči 0.08 0.44 6.35 129.19 0.47 0.56 0.25 28.53 
27. Līvāni 0.05 0.41 6.41 143.20 0.42 0.72 0.34 27.29 
28. Jersika 0.07 0.48 4.73 176.45 0.31 0.78 0.50 21.10 
29. Elkšņi 0.08 0.37 5.79 99.88 0.26 0.35 0.20 22.76 
30. Jēkabpils 0.06 0.29 4.94 98.76 0.40 0.69 0.27 21.85 
31. Aiviekste 0.12 0.40 6.35 123.81 0.23 0.60 0.38 24.76 
32. Pļaviņas 0.12 0.42 5.92 165.57 0.26 0.83 0.32 28.76 
33. Jaunjelgava 0.07 0.28 5.18 83.91 0.16 0.43 0.24 22.35 
34. Gauja 0.13 0.59 5.25 150.33 0.19 0.97 0.50 34.45 
35. Tūja 0.12 0.34 6.04 113.03 0.27 0.64 0.34 28.40 
36. Svētciems 0.16 0.57 6.72 144.01 0.14 1.06 0.48 37.85 
37. Ainaži 0.20 0.46 7.28 159.53 0.14 0.97 0.55 36.84 
38. Staicele 0.21 0.29 9.16 135.49 0.13 0.90 0.47 36.82 
39. Mazsalaca 0.14 0.35 7.27 113.21 0.15 0.79 0.27 29.37 
40. Rūjiena 0.09 0.28 4.40 117.75 0.08 0.73 0.33 27.35 
41. Daksti 0.13 0.50 4.79 199.45 0.13 0.71 0.50 25.60 
42. Valka 0.10 0.56 7.11 128.21 0.14 0.50 0.33 27.02 
43. Strenči 0.13 0.39 4.62 112.11 0.07 0.67 0.39 26.36 
44. Ulbroka 0.10 0.65 6.53 159.11 0.10 0.84 0.37 31.67 
45. Kangari 0.11 0.42 6.43 166.57 0.07 0.86 0.48 30.93 
46. Zaube 0.13 0.50 8.43 190.57 0.20 1.14 0.34 34.09 
47. Meņģele 0.12 0.36 6.97 125.51 0.16 0.66 0.34 29.85 
48. Madona 0.13 0.60 6.34 157.00 0.22 0.95 0.47 33.08 
49. Lubāna 0.09 0.74 3.33 352.46 0.18 1.10 0.84 22.64 
50. Gaigalava 0.08 0.42 4.24 160.33 0.21 0.86 0.45 24.26 
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Nº Parauglaukums Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn 

51. Balvi  0.13 0.42 4.24 160.33 0.21 0.86 0.45 24.26 
52. Stalbe 0.19 0.44 4.31 155.06 0.14 0.92 0.48 27.12 
53. TEC -2 0.14 0.56 5.88 120.37 0.14 1.01 0.44 42.41 
54. Ikšķile 0.11 0.51 6.85 178.55 0.27 1.02 0.49 30.05 
55. Ķekava  0.17 0.50 7.67 176.74 0.15 0.90 0.47 34.85 
56. Mārupe 0.11 0.42 7.45 150.23 0.13 0.79 0.33 37.93 
57. Ložmetējkalns 0.12 0.48 5.70 138.57 0.22 0.56 0.35 25.46 
58. Jaunķemeri 0.12 0.30 4.35 111.59 0.11 0.54 0.37 25.30 
59. Beberbeķi 0.15 0.66 8.53 95.13 0.25 0.66 0.16 37.41 
60. Jaunciems 0.13 1.20 8.98 220.36 0.29 0.85 0.23 34.01 
61. Vangaži 0.11 0.42 10.04 209.96 0.84 1.16 0.36 49.19 
62. Sigulda 0.17 0.54 6.33 100.98 0.27 0.56 0.19 29.90 
63. Tukums  0.12 0.47 6.71 173.33 0.92 1.30 0.38 40.91 
64. Kaltene 0.11 0.49 5.10 97.29 1.22 0.79 0.24 41.31 
65. Vandzene  0.08 0.77 3.83 135.07 1.25 0.60 0.42 28.20 
66. Stende 0.12 0.28 5.15 292.84 1.99 0.98 0.56 42.47 
67. Valdemār-pils 0.09 0.53 5.57 106.48 0.18 0.80 0.35 31.21 
68. Vīdale 0.09 0.40 5.38 151.50 0.40 0.74 0.35 25.17 
69. Kolka 0.09 0.40 4.93 127.30 0.40 0.82 0.31 30.10 
70. Mazirbe 0.12 0.29 3.43 144.48 0.40 0.96 0.62 27.77 
71. Ovīši 0.13 0.38 4.77 75.23 0.23 0.46 0.27 30.11 
72. Ventspils 0.12 0.51 3.48 103.51 0.24 0.72 0.42 23.76 
73. Kuldīga 0.08 0.35 5.84 159.39 0.31 0.48 0.43 33.05 
74. Alsunga 0.16 0.37 5.15 127.80 0.34 1.04 0.37 39.97 
75. Zlēkas  0.13 0.27 4.50 127.30 0.52 0.92 0.50 34.08 
76. Ugāle 0.15 0.50 4.83 131.12 0.33 1.07 0.55 32.79 
77. Bebrupe 0.11 0.50 4.52 139.49 0.37 1.02 0.54 34.22 
78. Amula 0.16 0.56 6.99 103.94 0.38 0.80 0.42 28.29 
79. Cēsis 0.14 0.53 7.69 171.44 0.39 1.03 0.45 29.83 
80. Taurene 0.07 0.44 5.93 164.35 0.36 0.98 0.37 38.47 
81. Matīši  0.22 0.72 5.29 90.26 0.32 0.58 0.28 35.40 
82. Valmiera 0.11 0.38 5.32 199.12 0.87 1.33 0.44 39.70 
83. Smiltene 0.13 0.48 6.59 95.89 0.18 0.59 0.30 31.14 
84. Gaujiena 0.16 0.59 5.60 109.13 0.19 0.52 0.33 30.57 
85. Ape 0.12 0.47 4.87 180.81 0.19 0.47 0.42 24.11 
86. Jaunanna 0.11 0.49 4.60 98.75 0.29 0.62 0.26 29.92 
87. Liepna 0.12 0.40 6.11 144.82 0.23 0.78 0.40 29.70 
88. Gulbene 0.12 0.43 5.67 84.55 0.17 0.54 0.20 31.24 
89. Auce 0.21 0.61 6.66 125.36 0.20 0.52 0.37 30.18 
90. Ezere 0.21 0.61 6.51 297.69 0.34 0.75 0.81 31.72 
91. Kareļi 0.14 0.42 6.43 234.88 0.44 0.77 1.18 31.89 
92. Grieze 0.13 0.28 9.45 160.21 0.36 0.65 0.87 33.07 
93. Vaiņode 0.27 0.66 7.92 82.14 0.44 0.41 0.77 30.88 
94. Bārta 0.22 0.36 8.33 242.21 0.45 1.03 0.90 38.89 
95. Rucava 0.16 0.50 6.33 138.47 0.27 0.77 0.51 32.87 
96. Bernāti 0.20 0.31 6.22 118.26 0.22 0.81 0.40 33.38 
97. Kalvene 0.10 0.51 8.59 101.94 0.25 0.62 0.33 41.97 
98. Skrunda 0.09 0.35 7.82 123.35 0.40 0.61 0.49 36.88 
99. Renda 0.12 0.37 5.57 98.26 0.29 0.63 0.32 30.24 
100. Brocēni 0.16 0.77 5.20 141.55 0.25 0.62 0.42 30.38 
101. Amata 0.11 0.70 8.91 167.92 0.43 0.84 0.56 32.91 
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3. pielikums 
Slāpekļa koncentrācijas (%) 

 
 

 
 
 
 
 

Nº Parauglaukums N (%) 

4. Tērvete 1.73 
5. Jelgava  2.14 
6. Gārdene 1.37 
7. Grobiņa 1.10 
8. Cīrava 0.76 
9. Piebalgas 0.95 
10. Skaistkalne 1.00 
16. Viļāni 1.22 
19. Zilupe 1.21 
21. Ezernieki 1.10 
22. Aglona 1.07 
24. Daugavpils 0.97 
25. Ilūkste 1.43 
28. Jersika 0.78 
29. Elkšņi 1.48 
34. Gauja 0.76 
36. Svētciems 0.74 
40. Rūjiena 0.63 
47. Meņģele 1.28 
48. Madona 0.70 
50. Gaigalava 0.60 
51. Balvi 0.50 
53. TEC -2 0.98 
56. Mārupe 0.95 
60. Jaunciems 1.17 
63. Tukums 0.87 
66. Stende 0.87 
69. Kolka 0.64 
72. Ventspils 1.76 
75. Zlēkas 1.13 
84. Gaujiena 0.85 
87. Liepna 0.94 
88. Gulbene 0.92 
89. Auce 1.64 
92. Grieze 1.62 
93. Vaiņode 1.77 
95. Rucava 1.38 
97. Kalvene 1.53 
100. Brocēni 1.87 
101. Amata 1.12 
   
 Vidējais 1.14 
 Maksimālais 2.14 
 Minimālais 0.50 


