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Aktualitāte

Latvijas Nacionālais ziņojums par SEG emisijām, 2012. gads:

� Lauks. sektors – 2424.30 Gg (kā CO2 ekvivalents).

� T.i. 22% no kopējām emisijām un 2. lielākais pēc enerģētikas.
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� Savukārt 63% no lauks, sektora radītajām emisijām – N2O

izplūde no LIZ.

� Lielākās emisijas rada organisko augšņu kultivēšana, pie kam par

kultivētām definē gan tās, kas tiek ik gadus apstrādātas (tīrumi),

gan arī tās, kas atrodas zem daudzgadīgiem zālājiem.



Aktualitāte

� Atbilstoši pārskatam, Latvijā 2012. gadā šādas augsnes bija

126332 ha platībā (ap 6% no LIZ).
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� Pieņem, ka šādas augsnes producē 8 kg N2O – N ha-1 gadā.

� Organisko augšņu kultivēšana vien veido 49% no tiešajām

emisijām, kas nāk no LIZ.



Aktualitāte

� Nepieciešama precīza augšņu apzināšana, lai neveidotos

aprēķini, kas sagrozītā veidā atspoguļo lauks. sektora un tā

atsevišķo segmentu ietekmi vidē.
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atsevišķo segmentu ietekmi vidē.

� Veikta analīze, kā SEG aprēķinu metodikas definē organiskās

augsnes un kā ir iespējams noteikt to īpatsvaru LIZ, balstoties uz

pieejamo informāciju par augšņu segas struktūru Latvijā.



Materiāli un metodes

� Skaidrota Latvijas augšņu klasifikācijas sistēmas taksonu atbilstība

SEG emisiju aprēķina metodiku (2006 IPCC Guidelines ...; (IPCC)

2013 Supplement ...) prasībām.

� Atbilstība Latvijas augšņu klasifikācijas vienībām, kuras ir izdalītas
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� Atbilstība Latvijas augšņu klasifikācijas vienībām, kuras ir izdalītas

gan tās jaunākajā versijā (Latvijas augšņu ..., 2009), gan arī

iepriekšējā lietotajā (Tehniskie norādījumi ..., 1987).

� Pamatojums – 1987. gada klasifikators ir izmantots Latvijas

augšņu lielmēroga (1:10000) kartēšanā, tādējādi šajā formātā

pašreiz atrodas galvenā informācija par Latvijas augsnēm.



Organiskās augsnes, IPPC metodika

Augsnes, kurām OV horizonts ir vismaz 10 cm biezs vai biezāks un:

� Ja OV horizonts ≤ 20 cm, tad pēc tā pārjaukšanas 0 – 20 cm slānī

Corg ≥ 12% (OV ≥ 20.7%).

� Augsnes sausos apstākļos, tad Corg ≥ 20% (OV ≥ 34.5%).

� Citas augsnes: C saturam ir jābūt:
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� Citas augsnes: Corg saturam ir jābūt:

� ≥ 12% (OV ≥ 20.7%), ja tās nesatur māla daļiņas;

� ≥ 18% (OV ≥ 31.0%), ja ≥ 60% māla daļiņas;

� Corg saturs 12 – 18% (OV 20.7 – 31.0%), ja māla daļiņu saturs ir

robežās no 0 līdz 60% (rēķinot proporcionāli).

Lietojot šādus nodalīšanas kritērijus, tad tās ietver daudz plašāku
augšņu spektru, nekā Histosol grupa mūsdienu izpratnē.



Atbilstība – Automorfās augsnes

Vienīgā augsne šajā klasē ir Trūdaini kūdrainā podzolaugsne.

Galvenokārt sastopamas mežos – mētrāja un lāna meža augšanas

apstākļu tipā ar sūnu un graudzāļu zemsedzi. Veidojušās uz
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apstākļu tipā ar sūnu un graudzāļu zemsedzi. Veidojušās uz

smilšainiem cilmiežiem. Atbilstoši 1987. gada augšņu sarakstam, tās

bija neliela, specifiska daļa no Velēnu podzolētām (parastām) – Pv.

LIZ to iespējamā sastopamība ir ļoti niecīga.



Pushidromorfās augsnes

Augsne OV , % Piezīmes

Trūdaini kūdrainā glejaugsne (Trūdaini 

kūdrainās velēnu gleja augsnes – VGT)
20 – 50%

Lapu koku un jauktajos mežos; pļavās un ganībās pēc

zemo purvu nosusināšanas; zemo puvu malās; tīrumos –

ļoti reti.

Kūdrainā glejaugsne (Trūdaini kūdrainās 

velēnu gleja augsnes – VGT)
virs 50%

Mistrotu mežaudžu ieplakās un zemo purvu malās;

pļavās un ganībās pēc zemo purvu nosusināšanas.
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Trūdaini kūdrainā podzolētā glejaugsne 

(Trūdaini kūdrainās velēnu podzolētās 

gleja augsnes – PGT)

20 – 50%

Skuju koku mežos, pļavās un ganībās pēc zemo purvu

nosusināšanas; pārejas un augsto purvu malās; tīrumos –

ļoti reti.

Kūdrainā podzolētā glejaugsne (Trūdaini 

kūdrainās velēnu podzolētās gleja 

augsnes – PGT)

virs 50%

Skuju koku un jauktajos mežos; pļavās un ganībās pēc

zemo purvu nosusināšanas; pārejas purvu malās;

tīrumos – ļoti reti.

Trūdainā gleja aluviālā augsne 

(Aluviālās purva augsnes – AT)
10 – 50%

Augstajā palienē vecupju krastos. LIZ – ļoti reti; vietām –

iespējams mitrās pļavās. Atbilst daļēji, ja OV > 20%.

Kūdrainā aluviālā augsne (Aluviālās 

purva augsnes – AT)
virs 50%

Palienes zemākajās un vecupju vietās. LIZ – ļoti reti;

vietām – iespējams mitrās pļavās.



Hidromorfās augsnes
Augsne OV, % Piezīmes 

Zemā purva gleja trūdainā kūdraugsne (Zemā 

purva gleja augsnes – Tzg)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc zemo purvu nosusināšanas;

tīrumos – galvenokārt starppauguru ieplakās.

Zemā purva gleja trūdaini kūdrainā augsne 

(Zemā purva gleja augsnes – Tzg)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc zemo purvu nosusināšanas;

tīrumos – galvenokārt starppauguru ieplakās.

Zemā purva trūdainā kūdraugsne (Zemā purva 

kūdras augsnes – Tz)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc zemo purvu nosusināšanas;

tīrumos – galvenokārt starppauguru ieplakās.

Zemā purva trūdaini kūdrainā augsne (Zemā 

purva kūdras augsnes – Tz)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc zemo purvu nosusināšanas;

tīrumos – galvenokārt starppauguru ieplakās.
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Pārejas purva gleja trūdaini kūdrainā augsne 

(Pārejas purva kūdras gleja augsnes – Tpg)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc pārejas purvu nosusināšanas;

tīrumos – praktiski nē.

Pārejas purva gleja kūdraugsne (Pārejas purva 

kūdras gleja augsnes – Tpg)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc pārejas purvu nosusināšanas;

tīrumos – praktiski nē.

Pārejas purva trūdaini kūdrainā augsne 

(Pārejas purva kūdras augsnes – Tp)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc pārejas purvu nosusināšanas;

tīrumos – praktiski nē.

Pārejas purva tipiskā kūdraugsne (Pārejas 

purva kūdras augsnes – Tp)
virs 50%

Pļavās un ganībās pēc pārejas purvu nosusināšanas;

tīrumos – praktiski nē.

Augstā purva gleja kūdraugsne (Augstā purva 

kūdras gleja augsnes – Tag)
virs 50% Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nav sastopamas.

Augstā purva tipiskā kūdraugsne (Augstā purva 

kūdras augsnes – Ta)
virs 50% Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nav sastopamas.
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Trūdaini kūdrainā glejaugsne

Mollic Gleysol (Abruptic, Endocalcaric, 

Eutric, Endosiltic)



Organisko augšņu izplatība LIZ

Augsne Apzīm. Skaits
% no

tipa no kopskaita

Trūdaini-kūdrainās velēnu gleja VGT 1357 1.64 0.45

Aluviālās purva AT 352 5.15 0.12

Zemā purva kūdras Tz 22258 80.17 7.44

Zemā purva kūdras gleja Tzg 5506 19.83 1.84
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Pārejas purva kūdras Tp 3664 86.70 1.22

Pārejas purva kūdras gleja Tpg 562 13.30 0.19

Augstā purva kūdras Ta 520 93.86 0.17

Augstā purva kūdras gleja Tag 34 6.14 0.01

KOPĀ × 34253 × 11.44

Datu analīzei kopumā tika izmantoti 299193 ieraksti no VZD datu bāzes.



Kopsavilkums

� Organisko augšņu uzskaite Latvijā pašreizējos apstākļos ir samērā

problemātiska.

� Latvijas augšņu taksoni pilnībā neatbilst tiem kritērijiem, pēc
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kādiem izdala organiskās augsnes atbilstoši IPCC metodikai.

� Tas nozīmē, ka kāds viens taksons var būt tikai daļēji atbilstošs

organisko augšņu grupai, jo vairumā gadījumu taksona

robežvērtības ir plašāk definētas, nekā tas tiek izmantots

organisko augšņu definīcijā.



Kopsavilkums

� Latvijai ir iespēja definēt savu izpratni, kuras augsnes ieskaitīt

organisko augšņu grupā.

� Tā varētu būt specifiska definīcija, vai arī mūsdienu PAK

definīcija.
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definīcija.

� Ja Latvijā notiks augšņu karšu atjaunošana – jāizmanto

starptautiskās diagnostikas metodes.

� Tad arī taksoni tiks paralēli definēti atbilstoši abām sistēmām –

Latvijas un PAK, jo tas ir nepieciešams pilnvērtīgam augšņu

informācijas pielietojumam.



Atzinība

Pētījums līdzfinansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
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Pētījums līdzfinansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu

instrumenta programmas projekta „Nacionālās sistēmas

pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai

par politikām, pasākumiem un prognozēm” līdzekļiem (vienošanās

Nr. 2014/90).



Zemā purva gleja trūdainā kūdraugsne

Ombric Sapric Bathythaptohemic

Histosol (Endocalcaric, Drainic, 

Cumulinovic)
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