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• Kas ir ezers?
• Ar ko ezeri atš ķiras viens no otra
• Kas ietekm ē ezeru att īst ību?
• Kādus ezerus aizsarg ājam



Sākotn ēji -
• Limnolo ģija ir m ācība par ezeriem – par to 

veidošanos, tajos noritošajiem fizik āli 
ķīmiskiem procesiem un tajos m ītošajiem 
organismiem

Kopš 30 gadiem –
• Limnolo ģija ir m ācība par sauszemes 

ūdeņiem, to tipiem 
→ ezeri + upes



Visus sauszemes ūdeņus var iedal īt 2 
kategorij ās:

• Tekošie ūdeņi – ūdensteces
• Stāvošie ūdeņi – ūdenstilpes
• Tekošos ūdeņus m āksl īgi rad īt nevar
• Stāvošos ūdeņus var rad īt māksl īgi –

ūdenstilpnes
Ūdenstilpes 

→

p 
→ ūdenstil pnes



Kas ir ezers?

• Ezeri ir dabiski ūdens apkopojumi reljefa 
padzi ļinājumos

• No ģeoloģiska viedok ļa tie ir īslaic īgs dabas 
elements, kurš atrodas att īst ībā



Kas ir ezers?



Kas ir ezers?

Ezeru att īst ības gaita:
Oligotrofs

↓

Mezotrofs
↓

Eitrofs

Vāji eitrofs →Eitrofs → Stipri eitrofs
↓

Diseitrofs vai Distrofs



Kas ir ezers?

Eitrofik ācija

Distrofik ācija



Kas ir ezers?

Ezeru att īst ības gaita:
• Oligotrofs

↓

• Mezotrofs
↓

• Eitrofs
↓

• Diseitrofs vai 

• Distrofs



Ar ko ezeri atšķiras viens no otra

• Ar izcelsmi – glaci āli (izskalošanas vai 
aizpild īšanās), piej ūras lag ūnu, vecupes, 
purviem veidojoties

• Ar dzi ļumu
• Ar ezerdobes veidu
• Pēc ūdens ķīmisk ā sast āva –

cietūdens/m īkstūdens, dzidr ūdens/br ūnūdens



Kas ietekm ē ezeru attī stību

Dabiski:
• Ezera dzi ļums
• Ezera lielums
• Ūdens ķīmiskais sast āvs
• Ūdensguves baseina lielums
• Mežu īpatsvars
• Krastu sl īpums (pamatkrasts)
• Ezera dobes forma
• Krasta l īnijas garums
• Ūdens apmai ņas biežums



Māksl īgi :
Jebkura veida cilv ēka darb ība –
• Zemes izmantošanas veids (lauksaimniec ība, 

mežsaimniec ība)
• Melior ēšanas aktivit ātes
• Ūdens rež īma maiņas – dambji, aizsprosti, 

upju regul ēšana u.c.
• Notekūdeņu novad īšana
• Zivsaimniec ība
• Jaunu sugu ielaišana
• Ezera izmantošana – ūdens ņemšana, 

saprope ļa ieguve, navig ācija, atp ūta u.c



Kādus ezerus aizsarg ājam

MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par īpaši
aizsarg ājamo biotopu veidu sarakstu”
(12.09.2000) 

• Ezeri, kuros ir sastopami īpaši augi
• Īpaši ezeru tipi
• Ezeri ar īpašām viet ām

• Atseviš ķi – par putniem noz īmīgu mitr āju
aizsardz ību



Kādus ezerus aizsarg ājam

Ezeri, kuros ir sastopami īpaši augi:

• Mīkstūdens ezeri ar ezere ņu Isoetes un/vai lob ēliju Lobelia un 
kraste ņu Littorella audzēm

• Ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes Cladium mariscus
audzēm

• Ezeri ar šaurlapu ežgalv ītes Sparganium angustifolium un 
zālain ās ežgalv ītes Sparganium gramineum audzēm

• Ezeri ar naj ādu Najas audzēm
Ezeri ar pam īšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum
audzēm

• Ezeri ar peldoš ā ezerrieksta Trapa natans audzēm
Piejūras ezeri un to piekrastes ar daudzstubl āju pameldra 
Eleocharis multicaulis, brūngan ā baltmeldra Rhynchospora 
fusca un parastās purvmirtes Myrica gale augu sabiedr ībām

• Ezeri ar s īkās lēpes Nuphar pumila audzēm
• Ezeri ar mietura ļģu Charophyta augāju



Kādus ezerus aizsarg ājam

Īpaši ezeru tipi:

• Distrofi ezeri
• Mezotrofi ezeri
• Semidistrofi (oligodistrofi) ezeri

• Vecupes



Kādus ezerus aizsarg ājam

Ezeri ar īpašām viet ām:

• Neaizauguši plaši ezeru liedagi
• Ezeri ar piekrast ē domin ējošu miner ālgrunti



Paldies par uzman ību!

Loreta Urt āne:
lur@carlbro.lv


