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Aktualitāte un pētījuma mērķis

Aktualitāti nosaka:

• Kūdras īpašību izmaiņas mainoties uzkrāšanās 

apstākļiem kopš purva izveidošanās līdz mūsdienām;

• Atsevišķos gadījumos dabas procesu ietekmes nekorekti 

tiek uzskatītas par cilvēku darbības rezultātu;

• Ietekmes mēdz summēties.



Aktualitāte un pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, 

vai ir iespējams atpazīt kūdras īpašību izmaiņas 

dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmes 

rezultātā purva attīstības gaitā. 





Purva platību un kūdras tipu izmaiņas laika gaitā

Teiču purvs

Pirms 9000 gadu Mūsdienās



Teiču purva šķērsgriezums 

( pēc A, Lācis, 1993)



4. tēma Purvu zinātne

Kūdras sadalīšanās pakāpes

Vāji sadalījusies sfagnu kūdra

Robeža starp dažādas sadalīšanās pakāpes kūdrām 



Kūdras uzkrāšanās raksturs

Kūdras uzkrāšanās intensitāti 
raksturojošās vecuma – dziļuma 

modeļa līknes: A (Pantenes purvs) 
un B (Taurenes purvs) zemā tipa 

jeb zāļu  purvos. 

Kūdras uzkrāšanās 
intensitāti raksturojošās 

vecuma–dziļuma modeļa 
līknes: C (Rožu purvs) un D 
(Dzelves purvs) augstā tipa 

jeb sūnu purvos. 



Eipura purva šķērsgriezums 
profila līnijā A-ZR 

(E. Kušķe, 2009)





Dzelves-Kroņa purva šķērsgriezums 
profila līnijā DR-ZA 

(E. Kušķe, 2009)



Dzelves-Kroņa purva nogulumu sadalīšanās pakāpe un 

botāniskais sastāvs



Cenas tīreļa ģeoloģiskā šķērsgriezuma novietojums



Cenas tīreļa ģeoloģiskais šķērsgriezums



Cenas tīreļa kūdras griezuma raksturojums



Rožu Mire



Rožu Mire



Rožu purva ģeoloģiskais šķērsgriezums



Rožu purva kūdras uzkrāšanās vecumaa-dziļuma modelis



Rožu purva kopējā puteksņu procentuālā diagramma



Aizkraukles purva nogulumu sastāvs

A1

A2

A3



----------

----------

----------

LG3-1

LG3-2

LG3-3

LG3-4

----------

----------

----------

LG1-1

LG1-2

LG1-3

LG1-4

----------

----------

----------

LG2-1

LG2-2

LG2-3

LG2-4

Laugas purva augšējā slāņa (0-2,0 m) nogulumu sastāva izmaiņas



: Lielsalas purva nogulumu karsēšanas zudumu analīzes rezultāti 



Klimata ietekme 
uz kūdras veidošanās un uzkrāšanās apstākļiem



Klimata ietekme 
uz kūdras veidošanās un 
uzkrāšanās apstākļiem



Secinājumi

Veikto pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka galvenās cilvēku darbības 

rezultātā radītās kūdras īpašību izmaiņas:

• kūdras blīvuma un pH vērtības palielināšanās, 

• tendence palielināties minerālo vielu daudzumam nogulumu 

augšējā slānī, tomēr šī tendence, tikai mazākā mērā, ir 

raksturīga arī dabīgiem purviem. 

• Dabas apstākļu ietekmes uz kūdras īpašību izmaiņām var 

salīdzinoši droši konstatēt, izmantojot atbilstošas pētījumu 

metodes, purva zemākajos slāņos, bet

• nogulumu augšējā slānī, kur dabas apstākļu ietekme summējas 

ar cilvēku darbības rezultātā radītajām, ne vienmēr ir 

i4espējams korekti atpazīt cilvēka ietekmes. 



Secinājumi

Lai korekti atpazītu kūdras īpašību izmaiņas dabas apstākļu un 

cilvēka darbības ietekmes rezultātā purva attīstības gaitā ir 

nepieciešams plašs, komplekss multidisciplinārs pētījums, ņemot 

vērā:

• purva tipu un tā mikroreljefu,

• kūdras slāņu struktūru un sastāvu, 

• paleobotānisko un ķīmisko analīžu datus, 

• paleoklimata datus,

• nogulumu absolūtā vecuma datējumus, 

• vēsturisko materiālu analīzi.



PALDIES PAR JŪSU UZMANĪBU!


