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Klimata mainība
Gada vidējās temperatūras un ogļskābās gāzes izmaiņas 
pēdējos 140 gados



Ūdens resursi
Upes un ezeri – 0,82% !



Klimata ietekme uz upēm
Divi galvenie faktori, ko ietekmē klimats:

Temperatūra;
Nokrišņu daudzums;

Tie regulē:
Iztvaikošanas intensitāti;

Sniega segas biezumu un kušanu;
Ledus veidošanos
Upju noteci;

Pieejamos ūdens resursus!



Klimata ietekme uz upēm

Izžuvušas upes Āfrikā



Klimata ietekme uz upēm

Plūdi ASV upēs



Klimata ietekme uz Latvijas upēm

Plūdi Ogres upes krastos



Klimata ietekme uz Latvijas upēm

Ekrānšāviņš no tvplay.skaties.lv



Klimata mainības ietekme uz 
ūdens resursiem
Līdz ar klimata izmaiņām, mainīsies arī ūdens resursu sadale.

Ekstremālu dabas parādību intensificēšanās (plūdi, sausums);

Sausie apvidi kļūs vēl sausāki, slapjie – slapjāki. 



Latvijas upes

Latvijā valda humīds klimats, kas nosaka mūsu bagātību ar upēm, 
ezeriem un purviem;
Latvijā upes barojas gan no nokrišņiem, gan no pazemes ūdens;



Latvijas upju noteces atkarība no 
klimata rakstura

Sakarība starp nokrišņu daudzuma mainību un Ventas un 
Daugavas noteci (Kļaviņš u.c., 2008)



Latvijas upju noteces mainība

(Kļaviņš u.c., 2008)

Pieaug upju notece 
janvārī-martā

Upju notece 
samazinās aprīlī-
maijā



Latvijas upju noteces mainība

Mēneša vidējie caurplūdumi Daugavā (ietece jūrā). Mūsdienu klimats un nākotnes klimata modeļa 
scenārijs

(KALME, 2010)

Ūdens daudzums pieaugs
Ūdens daudzums samazināsies



Klimata ietekme uz upju ledstāves
(aizsalšanas) ilgumu

Ledus no upēm iziet agrāk => ātrāk sākas pali 
=>palielinās caurplūdums ziemas mēnešos

(Kļaviņš u.c., 2008)



Latvijas upju ķīmiskā sastāva 
izmaiņas

Gandrīz visās Latvijas lielākajās upēs pieaug magnija un 
hidrogēnkarbonātu koncentrācija;

Karbonātiežu (dolomīta) dēdēšanas intensitātes pieaugums!

Magnija jonu mainība Daugavā – monitoringa postenī augšpus Jēkabpils

(Kokorīte, 2007)



CaCO3+CO2+H2O Ca+2HCO3



Cik daudz ieži dēdēs?
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Un interneta resursi



Paldies par uzmanību!
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