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• Zemes vēsturē ir bijuši vairāki laika posmi, kad klimats bijis siltāks
nekā mūsdienās (nesenākie laika posmi):
• Holocēna termālais maksimums (Latvijas teritorijā 7500-5000 

g.p.m.);
• Ēma starpleduslaikmets (130-115 tūkst.g.p.m.);
• Marīnais Izotopu Stadija 11.3 (MIS 11.3) (410-400 tūkts.g.p.m.)

• Lai arī šīs epizodes nav uzskatāmas par tiešiem nākotnes analogiem, 
tās sniedz ieskatu, kā un cik strauji var mainīties reģionālais klimats un 
vides apstākļi, kas var tikt izmantoti, lai prognozētu potenciālās sekas.

• Jāņem vērā, ka antropogēnā ietekme uz vides procesiem ir nozīmīga
un sekas šīm darbībām tiešā vai netiešā veidā ietekmē klimatu.



Holocēna termālais maksimums

• Globālais CO2

koncentrācijas līmenis 
bijis visai izturēts 
robežās starp 240 un 
280 ppm

• Globāli* skatoties vidējā 
gaisa temperatūra ir 
bijusi par aptuveni 1° C 
augstāka nekā 
mūsdienās

Fischer et al., 2018, Nature Geoscience
*izteiktas reģionālās atšķirības un līdz ar to, globālā 
temperatūra ir visai aptuvena, bet to bieži izmanto 
publikācijās un IPCC atskaitēs

2020 CO2: 412 
ppm



Erhards Kepplers jau 1989. gada janvārī publicēja raktu, kurā teikts [1]:

Ja pasaules vidējā temperatūra aptuveni salīdzinot ar 1850. gadu paaugstinās par diviem

grādiem virs pirmsindustriālā laika, tad:

(1) ledāju kušanas un Arktikas un Antarktikas ledus dēļ jūras līmenis paaugstinātos par

vairākiem metriem,

(2) tuksnešu izmēri palielināsies,

(3) mūžīgais sasalums arktiskajos reģionos atkausētu un tādējādi atbrīvotu oglekļa

dioksīdu un metānu.

Erhards Kepplers ieteica šādus pasākumus:

(1) oglekļa dioksīda emisijas samazināšana par 2% gadā,

(2) pārtraukt tropisko lietus mežu izciršanu,

(3) apmežošana,

(4) samazināt gaļas un rīsu patēriņu, jo rīsu audzēšana rada metānu.

Turklāt Erhards Keplers apkopoja pierādījumus par globālo sasilšanu laikā no 1880. līdz

1980. gadam saskaņā ar atsauci Nr. [2] un pierādījumi par atmosfēras oglekļa dioksīda

koncentrācijas palielināšanos kopš AD 1750. gada saskaņā ar atsaucēm. [3, 4].
[1] E. Keppler: Klimaentwicklung und mögliche Vermeidungsstrategien. Sterne und Weltraum 1(1989) 21-25.

[2] J. Hansen and S. Lebedeff: Global surface air temperature: Update through 1987. Geophysical Research Letters 15(1988) 323-326.

[3] A. Neftel et al.: Evidence from polar ice cores for the increase in atmospheric CO2 in  the past two centuries. Nature 315(1985) 45-47.

[4] D. Raynaud and J. M. Barnola: An antarctic ice core reveals atmospheric CO2 variations over the past two centuries. Nature 315(1985) 309-311



Kūdras stāsts
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Rezultāts!



Pagājušajā nedēļā Droghedas ostā 

piestāja kuģis, kurš atveda apmēram 

3600 tonnas kūdras no Latvijas.

27.09.2021

Saskaņā ar nozares organizācijas 

"Growing Media Ireland" (GMI) 

datiem lielais kūdras sūtījums veica 

3000 kilometrus garu ceļu, lai 

sasniegtu galamērķi, salīdzinot ar 

vidēji aptuveni 10 km attālumu, 

ja kūdra tiktu iegūta Vestmetas 

purvā.

Būtībā mēs importēsim produktu, 

kas sastāv no 80% ūdens, kas ir 

ļoti absurdi.
https://www.apollo.lv/7347274/kudras-importesana-no-latvijas-sacelusi-

pamatigu-sasutumu-irija?fbclid=IwAR2HCT788sGMmp4dHr-

pSUvOAfbuunZLD4xZdv-G6voqQ4z9wxXqGlFH7lU

https://www.apollo.lv/term/571988/kudra
https://www.apollo.lv/7347274/kudras-importesana-no-latvijas-sacelusi-pamatigu-sasutumu-irija?fbclid=IwAR2HCT788sGMmp4dHr-pSUvOAfbuunZLD4xZdv-G6voqQ4z9wxXqGlFH7lU




Kāpēc tieši purvi?



• Purvi un mitrzemes veido 
aptuveni 30% no kopējiem 
oglekļa krājumiem

• Ziemeļu puslodē pēdējos 11 
700 gados vidējais oglekļa 
uzkrāšanās apjoms ir 23 ± 2 g C 
m–2yr–1

• Šie apjomi nodrošinājuši 
atmosfēras gaisa temperatūras 
samazinājumu par 1,5-2 °C



Purvs

Ūdens līmenis

CO2

C

CO2CH4

• Fotosintēzes procesa laikā, purva veģetācija uzņem oglekli no CO2

un līdz ar to arī uzkrāj oglekli
• Svarīgs nosacījums oglekļa uzkrāšanai ir jaunas biomasas 

izveidošanās un tās uzkrāšanās, kam, pie tam ir jānotiek ātrāk nekā 
sadalīšanās procesiem

• Tas nozīmē, ka jebkādas manipulācijas ar hidroloģijas režīmu rada 
ietekmi uz oglekļa uzkrāšanās apjomu



Ūdens līmenis

Ūdens līmenis

Silts un sauss CO2, CH4

- C

+ C

Silts un mitrs



• Daudzām siltumnīcefektu veidojošām gāzēm raksturīgs augsts noturīgums, kuru 

var novērtēt kā laiku, kas paiet, kamēr tās tiek saistītas vai izvadītas no atmosfēras

• Ūdens tvaiki relatīvi ātri tiek izvadīti no atmosfēras nokrišņu veidā, bet metāns 

fotoķīmiski oksidējas par CO2

• Ogļskābā gāze tiek saistīta, tai izšķīstot ūdenī, bet siltumnīcefekta gāzei slāpekļa(I) 

oksīdam N2O raksturīgs ļoti augsts noturīgums un stabilitāte

50-200



• Klimata sasilšana palielina
oglekļa uzkrāšanos, jo 
palielinās primārā veģetācijas 
produktivitāte, ko nosaka 
ilgāks laiks fotosintēzes 
procesiem

Stivrins et al., 2018, Estonian Journal of Earth 
Sciences



Vidēji pēdējo 150 gadu laikā 1ha uzkrājas 200 g C/1m2/gadā

1 ha = 2.2 t C/ha/g

Teiču purvs sedz  19 587 ha = 43 091 t C/ha/year

Natura 2000 purvu platība ir 128 000 ha





Purvu izmantošana
• Kūdras krājumi 1,5 miljardi t.
• Kūdras ieguve 2016.g. (mitrs) 0,8 

milj.t, 
• 2018.g. (sauss) 1,4 milj.t.
• Latvija nodrošina trešo daļu Eiropā 

patērētās kūdras.



Sekas?



Substrātu izejvielu pieprasījums 2017 - 2050

• Līdz 2050.gadam pasaules iedzīvotāju skaits no 7 miljardiem pieaugs līdz 10 
miljardiem.

2017 2050 Pieaugums

Mm3/g Mm3/g %

Kūdra 40 80?? 200%

Kokosa šķiedra 5 35? 700%

Koksnes šķiedras 2 25 1250%

Miza 1 10 1000%

Komposts 1 5? 500%

Perlīts 1,5 10 667%

Akmensvate 0,9 4 433%

Augsne/tufs 8 33? 413%

Jauni materiāli 42

Kopā 59 244



138 000 ha

Kūdras izmantošanas ierobežojošais faktors – SEG emisijas.
Bet vai tiešām pamatoti?

Kūdras ieguve Lauksaimniecība uz 
org.augsnēm

25 000 ha

175 milj.
Eksports

36 milj.
Lauksaimniecības 
produkcijas izlaide

150 000 t 
CO2 ekv./gadā

1 ha emitē 6 
tūkst.t CO2 

ekv./g

700 000 t 
CO2 ekv./gadā

€ €

1 t CO2ekv =1166 € 1 t CO2ekv =51 €
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Kas tiem kopīgs?

Mistera Bīna runas defekts ļāva viņam nopelnīt miljonus un tāpat arī izstrādātie 

kūdras lauki šobrīd tiek uzskatīti par defektu ainavā un SEG bilancē, bet tie var kļūt 

par vietu kur audzēt stādus, biomasu vai kļūt par Natura 2000 vietu. 



Kad defekts kļūst par iespēju nopelnīt

Ronana Atkinsona runas defekti = aktiera karjeras pamatā

Organiskās augsnes = oglekļa krātuves



Definīcija: biomasas audzēšana mitros purvos/kūdrājos (arī 
tādos, kur ūdens līmenis ir atjaunots), stādot augu sugas, kas 
veicina kūdras krājumu saglabāšanu un kūdras veidošanos.

Paludikultūras






