Udens
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Latvijā ir 2256 ezeri, kas lielāki par 1 hektāru, un
aptuveni 12 000 ūdensteču, kuru garums ir lielāks par
10 kilometriem. Apmēram 35% no upēm, kuru
garums pārsniedz 10 km, ir daļēji vai pilnīgi regulētas.

Pasaulē visvairāk ūdens tiek patērēts lauksaimniecībā (69%),
rūpniecībā (23%), mājsaimniecībās un pakalpojumu sniegšanā
(aptuveni 8%).

Latvijā ūdeņi – upes, ezeri, dīķi, avoti un meliorācijas sistēmas –
aizņem ap 3.7 % valsts teritorijas. No Latvijas teritorijas jūrā
gada laikā upes novada 34.7 kubikkilometrus ūdens, no tiem
Latvijas teritorijā rodas 15.3 kubikkilometri. *
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Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)

Jūras krauklis jeb kormorāns
(Phalacrocorax carbo)
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*Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā. ,
Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda 2017.

Parastā priede
(Pinus sylvestris)

– Putni barojas
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– Notiek krasta stiprināšana

– Uzturas kukaiņu lidojošās formas,
tās barībai izmanto zivis
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– Ūdens kukaiņu kāpuri pārvēršas par lidojošiem
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– Ūdens kukaiņi iedēj olas

– Izlidojušo ūdens kukaiņu paslēptuve dienā
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– Ūdens atdzišana + skābekļa piesaiste + gaisma ietekme

Baltais vītols
(Salix alba)

– Uzturas tauriņi un vaboles
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– Putni ligzdo un barojas
– Kukaiņu dzīves vieta

Bebrs
(Castor fiber)

Niedru urbējs
(Phragmataecia castaneae)
Parastā niedre
(Phragmites australis)
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)

Šaurlapu vilkvālīte
(Typha angustifolia)

Lielā ezerspāre
(Orthetrum cancellatum)

Peldošā glīvene
(Potamogeton natans)

Cekuldūkuris
(Podiceps cristatus)

Zivju gārnis jeb dzēse
(Ardea cinerea)

Krasta čurkste
(Riparia riparia)
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Bultene
(Sagittaria sagittifolia)

– Paslēptuves taimiņu mazuļiem, vēžiem
Mazā lēpe
(Hydrocharis morsus-ranae)

Cilvēkam ik dienas personiskam patēriņam ir nepieciešami 2,5–3 litri
ūdens. Aprēķināts, ka mērenajā joslā viens pilsētas iedzīvotājs diennaktī
patērē aptuveni 200–220 litru ūdens, bet, lai apmierinātu visas viena
cilvēka vajadzības, ieskaitot pārtikas un preču ražošanu, kā arī pakalpojumu
sniegšanu, tiek patērēts vairāk nekā 320 litru ūdens diennaktī.

Ezera meldrs
(Schoenoplectus lacustris)

Parastā gliemdēle
(Glossiphonia complanata)

Dzeltenā lēpe
(Nuphar lutea)

Airvabole
(Hygrotus inaequalis)

Paugurknābja gulbis
(Cygnus olor)
Ūdensmērītājs
(Gerris lacustris)

Baltā ūdensroze
(Nymphaea alba)

Plakanais donis
(Juncus compressus)

Mieturaļges
(Chara sp.)

Ūdenszirneklis
(Argyroneta aquatic)
Ūdens ēzelītis
(Asellus aquaticus)

Iegrimusī raglape
(Ceratophyllum demersum)

Lielā ūdensspolīte
(Planorbarius corneus)

Repsis
(Coregonus albula)

Kanādas elodeja
(Elodea canadensis)

Daudzveidīgā sēdgliemene
(Dreissena polymorpha)

Plaudis
(Abramis brama)

Parastā valvāta
(Valvata piscinalis)

Līdaka
(Esox lucius)

Upes un
0,02%
ezeri

Saaldudens

Okeani un juras

97,57%

Asaris
(Perca fluviatilis)

Aizsargjoslas funkcion�šanas pamatprincipi

Pazemes
0,50%
ūdeņi

Aizsargjoslas ir izveidotas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo
ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību
un saglabātu apvidum rakstūrīgo ainavu.
Stipra iztvaikošana un
barības vielu absorbcija

Nokrišņi

kopā

Zutis
(Anguilla anguilla)

2,43%
Notece un erozija

1,90%

Ledāji

0,01%

Augsne

Noteces ātrums
samazinās

Sedimenti tiek aizturēti pārsvarā
veģetācijas sezonā

*Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā. , Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda 2017.
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„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” Rīga, 2010

