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IEVADS
Šis darbs ir veikts, balstoties uz 2013. gada 12. jūnija Līgumu Nr. 1.17.9.2/4/2013-P
(0613/1-b), kas tika noslēgts starp Dabas aizsardzības pārvaldes administrāciju
(Pasūtītājs) un SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” (Izpildītājs). Līgumdarba
uzdevumi:
1. Izstrādāt hidroģeoloģisko modeli mitrāju teritoriju hidroloģiskā režīma
atjaunošanas vietām Ķemeru Nacionālajā parkā):
1.1. Zaļais purvs izstrādāto kūdras karjeru rajonā (Engures novada Smārdes
pagasts), projekta C.1 aktivitātes norises vieta;
1.2. meži Ķemeru tīreļa R malā (Tukuma novada Džūkstes un Slampes
pagasti), projekta C.2.1 aktivitātes norises vieta;
1.3. Skudrupītes paliene (Tukuma novada Džūkstes pagasts), projekta C.2.2
aktivitātes norises vieta.
2. Balstoties uz izstrādāto hidroģeoloģisko modeli, sniegt pamatotas
prognozes par mitrāju teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmi un
ietekmes būtiskumu uz pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža
minerālūdeņu veidošanās procesiem mitrāju teritoriju hidroloģiskā režīma
atjaunošanas vietās Ķemeru Nacionālajā parkā, kā arī pieguļošajās teritorijās
ietekmes izplatības robežās – veikt pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža
koncentrāciju aprēķinus bāzes situācijai un pazemes ūdens plūsmu un
sērūdeņraža izmaiņām pēc plānotās mitrāju teritoriju atjaunošanas, noteikt
iespējamo pārmaiņu apmērus, attālumu un izplatību:
2.1. Izveidot un kalibrēt 1. punktā minēto teritoriju hidroģeoloģisko modeli
un sērūdeņraža veidošanās un transporta modeli;
2.2. Veikt aprēķinus bāzes un paredzamajai situācijai pēc mitrāju
atjaunošanas darbu veikšanas;
2.3. Izvērtēt hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu 1. punktā minētajās
teritorijās ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām, sērūdeņraža minerālūdeņu
veidošanos, transportu un resursiem.
Hidroģeoloģiskais un sērūdeņražu matemātiskie modeļi tika izstrādāti, kā arī bāzes
aprēķini ar tiem veikti atskaitē PAIC (2013). Šajā atskaitē ir aplūkoti Pasūtītāja
izstrādātie scenāriji Zaļā purva un Skudrupītes hidroloģiskā režīma atjaunošanai.
Pavisam ir izskatīti trīs iespējamie varianti: I nemainīt līdzšinējo hidroloģisko režīmu;
II aizbērt visus meliorācijas grāvjus projektējamajā teritorijā un III daļēji aizdambēt
meliorācijas grāvjus ierobežotās teritorijās, tādējādi paaugstinot ūdens līmeni par 0.2
m. Modeļaprēķinos tika simulēts III scenārijs, palielinot ūdens līmeni Ķemeru tīreļa
rietumu malā un Zaļā purva izpētes teritorijas apkārtnē par 0.3 m (uzskatot to par
maksimāli iespējamo ūdens līmeņa paaugstinājumu šī scenārija ietvaros). Līdz ar to šī
noslēguma atskaite ir papildinājums atskaitei PAIC (2013), kas tika iesniegta pagājušā
gada jūlijā.
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2. REZULTĀTI
2.1. Paredzamās pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņas III scenārijā
gadījumā
Projektējamo hidroloģiskā režīma izmaiņu simulācijai hidroģeoloģiskajā modelī tika
izmainīti robežnosacījumi. Līdzīgi, kā izvērtējot kritiskāko virszemes ūdens līmeņa
kāpumu 1 m robežās, arī šī scenārija ietvaros pētījumu apgabalos tika izmainīts 1.
veida robežnosacījums projektējamajos apgabalos, palielinot lokāli grunts ūdens
līmeni par 0.3 m (attēli 1 un 2).
Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņas, salīdzinājumā ar bāzes situāciju, kvartāra ūdens
horizontā abos projektējamajos apgabalos pieauga 0.3 m robežās (attēli 1 un 2).
Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa šajā horizontā ir lokāla un skar tikai
projektējamās teritorijas (attēls 1). Ķemeru tīreļa rietumu malā pjezometrisko
ūdenslīmeņu izmaiņa nebūs novērojama jau dažu metru attālumā no ūdensobjektiem,
kuros tiks veikts ūdens līmeņa paaugstinājums (attēls 2).

Attēls 1. Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa kvartāra ūdenshorizontā pēc
ūdenslīmeņa paaugstināšanas par 0.3 m Zaļā purva apkārtnē.
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Attēls 2. Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa kvartāra ūdenshorizontā pēc
ūdenslīmeņa paaugstināšanas par 0.3 m Ķemeru tīreļa rietumu malā.
Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa Salaspils horizontā ir attiecīgi mazāka. Zaļā
purva apkārtnē kvartāra un Salaspils ūdens horizonti ir hidrauliski labi saistīti, un
pjezometrisko ūdenslīmeņu palielinājums Salaspils ūdens horizontā ir tuvs
pjezometriskā ūdenslīmeņa palielinājumam kvartāra horizontā (attēls 3). Savukārt,
Ķemeru tīreļa rietumu malā kvartāra un Salaspils horizonti ir hidrauliski vājāk saistīti
(attēls 4).
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Attēls 3. Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa Salaspils ūdenshoriontā pēc
ūdenslīmeņa paaugstināšanas par 0.3 m Zaļā purva apkārtnē.

Attēls 4. Pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņa Salaspils ūdenshoriontā pēc
ūdenslīmeņa paaugstināšanas par 0.3 m Ķemeru tīreļa rietumu malā.
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Salīdzinot pjezometrisko ūdenslīmeņu izmaiņas ar maksimālo ūdens līmeņa
paaugstinājuma scenāriju, ir redzams, ka III scenārija gadījumā ietekmē uz pazemes
ūdens plūsmu, īpaši Salaspils horizontā ir būtiski mazāka.

2.2. Sērūdeņraža krājumu izmaiņas
Sērūdeņraža rašanās un transporta režīms „patreizējai” situācijai tika modelēts,
kalibrējot sērūdeņraža matemātisko modeli (PAIC (2013) 2. nodaļa) Salaspils
ūdensnesošajā horizontā uz VĢD (2004) un Pasūtītāja iesniegtajiem datiem.
Kalibrācijas gaitā tika noteikti sērūdeņraža modeļa kalibrācijas parametri, kuru
orientējošās vērtības sniegtas arī Roychoudhury et al (2003) un Jin&Bethke (2005):
 Limitējošās vielu koncentrācijas Michaelis-Menton
izteiksmēs K1=5 mg/l, K2=1 mg/l, K3=K4=K5=0.1 mg/l.
 Reakciju pamatātrumi
R0S/O2=10-5 mol/l/d.

R0C/H2S=3*10-7

mol/l/d,

tipa

kinētiskajās

R0C/O2=2*10-6

mol/l/d,

 Skābekļa koncentrācija no kvartāra nogulumiem D3Slp2 horizontā infitrējošā
ūdenī CO2=15 mg/l.
Organiskā oglekļa koncentrācija no kūdras nogulumiem D3Slp2 horizontā infiltrējošā
ūdenī CCorg=50 mg/l
Sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņu novērtējumam plānoto ūdens līmeņa
paaugstinājuma ietekmē tika izmantots sērūdeņraža bāzes aprēķinu variants, kas ir
aprakstīts iepriekšējā atskaitē par hidroģeoloģisko modelēšanu (PAIC, 2013).
Sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņas Zaļā purva apkārtnē ir novērojamas tieši zem
Zaļā purva degradētās teritorijas, kurā tiks paaugstināts ūdenslīmenis, kur ir
paredzams lokāls sērūdeņraža koncentrācijas samazinājums līdz -30 mg/l. Savukārt
virzienā uz austrumiem no ūdens līmeņa paaugstinajuma zonas ir sagaidāma lokāla
sērūdeņraža koncentrācijas piauguma zona, maksimāli līdz 25 mg/l (attēls 5).
Kvalitatīvi, serūdeņraža koncentrācijas izmaiņas Zaļā purva apkārtnē sakrīt ar
iepriekšējā atskaitē aprakstīto aprēķinu scenāriju, tikai sērūdeņraža koncentrācijas
izmaiņa ir būtiski zemāka (attēls 6).
Līdzīgi, kā aprēķinu variantā ar 1 m ūdens līmeņa paaugstinājumu, arī šajā aprēķinu
variantā ir novērojama pazemes ūdens plūsmas virzienā izstiepta sērūdenŗaža
koncentrācijas paaugstinājuma zona, lai gan kopēji šajā zonā sērūdeņraža
koncentrācijas piaugums nepārsniedz 7 mg/l, salīdzinājumā ar 15 mg/l 1m ūdens
paaugsinājuma gadījumā (attēls 5).
Šis apgabals veidojas kombinējoties ietekmēm no (1) samazināta sērūdeņraža
transporta un (2) paaugstinātas, ar skābekli bagāta, ūdens infiltrācijas no paaugstināta
līmeņa gruntsūdeņiem.

7

Attēls 5. Sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņas Zaļā purva apkārtnē pēc 0.3 m liela
ūdens līmeņa paaugstinājuma.

Attēls 6. Sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņu salīdzinājums starp scenārijiem ar 0.3
un 1 m ūdens līmeņa paaugstinājumiem Zaļā purva apkārtnē.
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Sērūdeņraža koncentrācijas Ķemeru tīreļa rietumu malā pēc gruntsūdens līmeņa
paaugstināšanas nedaudz – samazināsies (7. attēls). Samazinājuma maksimums sakrīt
ar zonu, kurā tika palielināts gruntsūdens līmenis. Sērūdeņraža koncentrācijas
samazinājums šajā vietā izraisa palielināta ar skābekli bagāta pazemes ūdens plūsma
pēc gruntsūdens līmeņa palielināšanas. Jāpiebilst, ka aprēķinātās sērūdeņraža
koncentrāciju izmaiņas ir novērojamas apgabalā, kas nav ietverts karšu materiālā un
sērūdens koncentrācijas apgabala esamība šeit ir hipotētiska, balstīta uz aprēķinu
variantiem. Gruntsūdens līmeņu paaugstināšana Ķemeru tīreļa rietumu malā neatstāj
nekādu iespaidu uz sērūdeņražu koncentrācijām zem Lielā Ķemeru tīreļa purva
kupola.
Maksimāli, sērūdens koncentrācijas samazinājums ir par 4 mg/l, kas ir uzskatāmas kā
nebūtisks, un turklāt ir ievērojami mazāks, nekā scenrārijā ar 1 m ūdens līmeņa
paaugstinājumu.

7 attēls. Sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņa Ķemeru tīreļa rietumu malā pēc 0.3 m
ūdens līmeņa paaugstinājuma.
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SECINĀJUMI
Sagaidāms, ka gruntsūdens līmeņu paaugstināšana izraisīs sekojošas izmaiņas
hidroģeoloģiskajos un sērūdeņraža veidošanās/transporta procesos:


Paredzamās gruntsūdens līmeņu izmaiņas Zaļā purva apkārtnē ir lokālas, un
ietekmes apgabals ar izmaiņu 20 cm veido šauru joslu ap izmaiņām pakļauto
teritoriju.



Pazemes ūdens līmeņu izmaiņas Salaspils ūdens horizontā Zaļā purva teritorijā
maksimāli sasniedz līdz 0.3 m tieši zem apgabala ar palielinātajiem
gruntsūdens līmeņiem.



Paredzamās gruntsūdens līmeņu izmaiņas Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā ir
lokālas, un ietekmes apgabals veido šauru joslu ap izmaiņām pakļauto
teritoriju.



Pjezometrisko ūdenslīmeņu pieaugums Salaspils horizontā Ķemeru tīreļa
rietumu malas zonā ir sagaidāms neliels (aptuveni 2 cm) un ir centrēts tieši
zem izmaiņām pakļautā apgabala.



Ir sagaidāms, ka pēc gruntsūdens līmeņa paaugstināšanas Zaļā purva apkārtnē,
tā ZR malā sērūdens koncentrācijas apgabals tiks lokāli novirzīs dēļ
pieaugušiem pazemes ūdens plūsmas ātrumiem. Koncentrācijas pieaugums
līdz 7 mg/l ir sagaidāms 1.5 – 2 km šaurā joslā uz Z no Zaļā purva.



Kopumā var secināt, ka gruntsūdens un pazemes ūdeņu līmeņu paredzamās
izmaiņas, palielinot gruntsūdens līmeni par 0.3 m, ir koncentrētas tikai
projektējamajā teritorijā un ir nenozīmīgas.



Gruntsūdens palielinājums Ķemeru tīreļa rietumu malas zonā izraisīs lokālu
sērūdens koncentrācijas samazinājumu (līdz 4 mg/l), dēļ paaugstinātas ar
skābekli bagāta ūdens infiltrācijas no gruntsūdeņiem. Tās ir uzskatāmas par
nebūtiskām izmaiņām, jo iekļaujas dabiskajā sērūdens koncentrācijas svārstību
diapazonā.



Gruntsūdens līmeņu paaugstināšana gan Zaļā purva, gan Ķemeru tīreļa
rietumu malas zonā neatstās nekādu iespaidu uz sērūdens koncentrācijām un
veidošanās procesiem galvenajā sērūdens veidošanās zonā – Ķemeru tīreļa
austrumu malas zonā un ZA no tā.
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