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Ievads

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju novērtējums izstrādāts Kārsavas
novada Goliševas pagastā kūdras atradnei “Kalnasalas (Beržovkas) purvs”. Veikts SEG
emisiju no nosusinātām kūdras zemēm novērtējums, iekļaujot gan paredzētās darbības
pieteiktās zemes platības, gan jau esošās kūdras ieguves platības. Tāpat veikts
iespējamās ietekmes novērtējums uz klimata izmaiņām un definēti pasākumi un laika
grafiks SEG emisiju samazināšanai.
Novērtējumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (juridiskā adrese – Pils iela
7-11, Rīga, LV-1050, reģistrācijas numurs 40003282693) vides konsultante Ieva
Pudža. SIA “Vides Konsultāciju Birojs” apliecina, ka darba izstrādātājam ir atbilstoša
izglītība –profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē un pārvaldībā.
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1. Siltumnīcas efektu izraisošu gāzu (SEG) emisiju
novērtējums.
1.1.

Izvēlētās aprēķina metodikas raksturojums

Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajai informācijai,
lai aprēķinātu tiešās un netiešās SEG emisijas un CO2 piesaisti, tiek izmantotas Klimata
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātās metodoloģijas, kuras apstiprinātas
Līgumslēdzēju pušu konferencēs (COP). Attiecībā uz kūdras purvu izstrādes SEG
emisiju novērtēšanu, tiek izmantotas 2003. gada Labas prakses vadlīnijas nacionālās
siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai Zemes izmantošanas, Zemes
izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības nozarē 3.5. sadaļas – mitrāji.
Emisijas no kūdras ieguves var iedalīt trīs fāzēs:




Zemes sagatavošanas darbi kūdras ieguvei. Galvenās SEG emisijas no šī
procesa ir no biomasas (augšējā slāņa) izņemšanas;
Kūdras ieguve. Galvenās SEG emisijas no šī procesa ir no kūdras daudzuma
samazinājums, gan no kūdras žāvēšanas, gan ieguves un izmantošanas;
Pēcapstrāde. SEG emisijas no izstrādātiem kūdras laukiem turpinās līdz zeme
netiek pārveidota citai izmantošanai.

Galvenās SEG emisijas, kas veidojas no kūdras purvu izstrādes ir CO2 un N2O.
Atbilstoši IPCC vadlīnijām, CH4 emisijas no mitrājiem (purviem) ir nenozīmīgas pēc
purva nosusināšanas un tā izstrādes laikā. Purvu nosusināšanas rezultātā samazinās CH4
emisijas, bet palielinās CO2 emisijas, jo palielinās augsnes organiskā materiāla
oksidācija un palielinās N2O emisijas minerotrofiskos mitrājos. Savukārt purva
izveidošanas laikā, applūdinot teritoriju izraisa lielākas CH4 emisijas un samazinās
CO2 emisijas. Kopējās CO2 emisijas no purviem tiek aprēķinātas:
𝐶𝑂2_𝑊 = 𝐶𝑂2_𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 + 𝐶𝑂2_𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑

(1)

CO2_W – CO2 emisijas no purva ( 1000t CO2/gadā);
CO2_Wpeat – CO2 emisijas no purva apsaimniekošanas ( 1000t CO2/gadā);
CO2_Wflood– CO2 emisijas no zemes appludināšanas ( 1000t CO2/gadā);
Novērtējot emisijas no kūdras ieguves, tās tiek iedalītas divos etapos: uz vietas
teritorijā, kas rodas kūdras ieguves procesā un ārpus teritorijas, kas rodas no kūdras
izmantošanas lauksaimniecības/dārzkopības vajadzībām.
44

𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = (𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑒 ) × (12)

(2)

kur:
CO2WWpeat – CO2 emisijas no zemes, kur tiek veikta kūdras ieguve, ( 1000t CO2/gadā);
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CO2-CWWpeatOff-site – ārpus teritorijas CO2-C emisijas no kūdras izmantošanas
dārzkopībai, ( 1000t C/gadā);
CO2-CWWpeatOn-site – teritorijas CO2-C emisijas no nosusinātas kūdras atradnes, ( 1000t
C/gadā);
Ārpus teritorijas emisijas tiek definētas kā dārzkopības (ne-enerģijas) vajadzībām
izmantojama kūdra. No kūdras, kas tiek izmantota enerģijas iegūšanai (kā kurināmais),
emisijas tiek rēķinātas attiecīgi enerģētikas sektorā un tādēļ šeit nav iekļautas.
Algoritms emisiju novērtējumam no kūdras ieguves:

Sākums

Vai ir detalizēta informācija par
zemes pārveidošanu kūdras
ieguvei, ieguves metodes, kūdras
izmantošana, kūdras auglība un
uz-vietas emisijas.

Emisijas aprēķini izmantojot
valstij raksturīgu metodoloģiju un
emisijas faktorus (3. līmeņa)

Jā

Nē

Vai ir pieejami vēsturiskie un
pašreizējie dati no apsaimniekota
kūdrāja un par kūdras produkciju.

Jā

Vai tika veikti
SEG emisiju
pētījumi
industriāliem
kūdrājiem?

Jā

Emisijas aprēķini
izmantojot standarta
metodes un valstij
raksturīgu metodoloģiju
(2. līmeņa)

Nē
Nē
Vai kūdrājs ir
“atslēgas”
kategorijā

Nē

Jā

Savākt vai apkopot
vēsturiskos un
pašreizējos datus no
nacionālās kūdras
nozares, pārvaldes
aģentūras vai
Starptautiskās purvu
organizācijas.

Jā

Emisijas aprēķini
izmantojot standarta
metodes un emisiju
faktorus un nacionālos
darbības datus
(1. līmeņa)

Emisijas aprēķini
izmantojot standarta
emisiju faktorus un
darbības datus
(1. līmeņa)

3. līmenis. Šajā līmenī aprēķini balstīti uz CO2 emisiju dinamiku un piesaisti
apsaimniekotiem kūdrājiem, iekļaujot vietas īpašības, kūdras veidu un dziļumu, ieguves
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tehnoloģijas un kūdras ieguves fāzes. Emisijas aprēķini izmantojot valstij raksturīgu
metodoloģiju un emisijas faktorus
2. līmenis. Šajā līmenī aprēķiniem tiek izmantoti valstij raksturīgi emisijas faktori un
parametri, balstoties uz reģionam nozīmīgu darbību un dominējošu ekoloģisko
dinamiku. Ir lietderīgi izdalīt darbības datus un emisijas koeficientus atbilstoši kūdras
ieguves metodēm (piemēram, tehnoloģijas augsnes nosusināšanai un kūdras ieguvei),
kūdras auglība u kompozīcija kā ietekme no iepriekšējās veģetācijas seguma, un
oglekļa daļa kūdrā atbilstoši vietējiem klimatiskajiem apstākļiem. Kopumā kūdrāja
drenāžas rezultātā notiek kūdras sablīvēšanās un iegrimšana, kā arī oksidācija un
oglekļa zudums, izņemot CO2. Kūdras augšējā zona ir uzņēmīga pret sezonālajām
svārstībām tilpuma mitruma saturā, jo īpaši tad, ja kūdras struktūra ir mainīta. Līdz ar
to mērījumus oglekļa krājumu izmaiņām kūdrā ir grūti veikt un ir maz ticams, ka tiks
pareizi novērtētas CO2 emisijas no šīm augsnēm, un tādēļ nav ieteicama, izņemot
gadījumus, ja dati ir rūpīgi izvērtēti. 2. līmeņa metodoloģija ietver sadalīšanu kūdrāja
posmiem – kūdrāja pārveidošana kūdras ieguvei un jau esoša kūdras ieguve.
Ņemot vērā, ka Latvijas kūdras purviem vēl nav noteikta metodika atbilstoši mūsu
klimatiskajai zonai, emisijas faktori tiek izmantoti no IPCC vadlīnijām atbilstoši 1.
līmenim, aprēķinot emisijas no kūdras ieguves. Patlaban Latvijā tiek strādāts pie
metodikas izveides projekta “Sustainable and responsible management and re-use of
degraded peatlands in Latvia” (LIFE REstore ) ietvaros. Ir uzsākti mērījumi dabā,
informācijas vākšana un apkopošana, nolūkā noskaidrot – kā dažādi izstrādāto kūdras
atradņu rekultivācijas un tālākas saimnieciskas izmatošanas veidi ietekmē siltumnīcas
efektu gāzu emisijas (SEG). Projekts ilgs vēl trīs gadus - gala secinājumi būs pieejami
2019. gada septembrī. LIFE REstore projekta pētījuma objekti izvietoti dažādos zemes
lietošanas veidos – “lauksaimniecībā izmantojamā zeme” un “mežs” , degradētās
teritorijās (platības, kurās kūdras izstrāde pabeigta vai pārtraukta un kuros nav veikti
rekultivācijas pasākumi vai tie bijuši neveiksmīgi), un citos.
1.līmenis. Standarta metodika ietver CO2 emisijas, kas rodas uz vietas (neatdalot
posmus starp kūdras ieguves procesiem) un emisijas no kūdras izmantošanas
dārzkopībai.
𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑒

(3)

kur:
CO2-CWWpeat – CO2-C emisijas no apsaimniekota kūdrāja, ( 1000t C/gadā);
CO2-CWWpeatOff-site – ārpus teritorijas emisijas no kūdras izmantošanas dārzkopībai,
(1000t C/gadā);
CO2-CWWpeatOn-site – emisijas no kūdras atradnes, ( 1000t C/gadā);
Vienādojums (4) tiek piemērots visai apsaimniekotā kūdrāja platībai, iekļaujot gan
zemes pārveidošanu par kūdrāju, gan pamestu kūdrāju, izņemot gadījumus, kad pamesti
kūdrāji tiek pārvērsti citā lietošanā, piemēram aramzemes vai apmežošana.
1. Līmeņa metodika uzskata tikai emisijas no biomasas iztīrīšanas. Kūdrāja konversija
par kūdras ieguvi ietver koksnes izciršanu un veģetācijas izņemšanu.
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𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑒 = [

(𝐴𝑝𝑒𝑎𝑡𝑅𝑖𝑐ℎ ×𝐸𝐹𝐶𝑂2𝑝𝑒𝑎𝑡𝑅𝑖𝑐ℎ )+(𝐴𝑝𝑒𝑎𝑡𝑃𝑜𝑜𝑟 ×𝐸𝐹𝐶𝑂2𝑝𝑒𝑎𝑡𝑃𝑜𝑜𝑟 )
1000

] + ∆𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝐵 (4)

kur:
CO2-CWWpeatOn-site – emisijas no kūdras atradnes, ( 1000t C/gadā);
ApeatRich – ar barības vielām bagātas augsnes platība, (ha);
ApeatPoor – ar barības vielām nabadzīgas augsnes platība, (ha);
EFCO2peatRich – CO2 emisijas faktors ar barības vielām bagātai augsnei, (t C/ha gadā);
EFCO2peatPoor – CO2 emisijas faktors ar barības vielām nabadzīgai augsnei, (t C/ha
gadā);
ΔCWWpeatB – CO2-C emisijas no oglekļa uzkrājuma izmaiņām augsnē veicot
veģetācijas izņemšanu (1000t C/gadā).
Termins ΔCWWpeatB vienādojumā (4) ir novērtēts kā ΔCconversions (5). Citas izmaiņas
oglekļa uzkrājumiem dzīvajā biomasā apsaimniekotos kūdrājos tiek pieņemta kā nulle.
∆𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = ∑𝑖[(𝐵𝐴𝐹𝑇𝐸𝑅𝑖 − 𝐵𝐵𝐸𝐹𝑂𝑅𝐸𝑖 ) × ∆𝐴 𝑇𝑂_𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅𝑆𝑖 ] × 𝐶𝐹

(5)

kur
ΔCconversions – sākotnējās biomasas oglekļa uzkrājuma izmaiņas (t C/ gadā);
BAFTERi – biomasas krājumi zemes veidam i uzreiz pēc pārveidošanas (t sausnes/ha);
BBEFOREi – biomasas krājumi zemes veidam i pirms pārveidošanas (t sausnes/ha);
ΔATO_OTHERSi – zemes izmantošanas veida i platība pārveidota uz citu zemes
izmantošanas veidu konkrētajā gadā (ha/gadā);
CF – oglekļa daļa sausnā (t C/t sausnes);
i – zemes izmantošanas veids pārveidots uz citu zemes izmantošanas veidu.
Ārpus teritorijas emisijas tiek noteiktas pārrēķinot ikgadējos kūdras ieguves datus uz
oglekļa daudzumu (6). Viss ogleklis dārzkopības kūdrā tiek pieņemts kā emisijas no
kūdras ieguves konkrētajā gadā.
𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 =

(𝑊𝑡𝑑𝑟𝑦_𝑝𝑒𝑎𝑡 × 𝐶𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑤𝑡_𝑝𝑒𝑎𝑡 )
1000
vai

𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 =

(6)

(𝑉𝑜𝑙𝑑𝑟𝑦_𝑝𝑒𝑎𝑡 × 𝐶𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑣𝑜𝑙_𝑝𝑒𝑎𝑡 )
1000

kur:
CO2–CWWpeatOff-site – ārpus teritorijas CO2–C emisijas no kūdras izmantošanas
dārzkopībai (1000 t C/ gadā)
Wtdry_peat – iegūtās kūdras daudzums (masas vienībās – t/gadā);
Voldry_peat – iegūtās kūdras daudzums (tilpuma vienībās – m3/gadā);
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Cfractionwt_peat – oglekļa daļa kūdrā (t C/t kūdras);
Cfractionvol_peat – oglekļa daļa kūdrā (t C/m3 kūdras);
Atbilstoši vadlīnijām [1], CH4 emisijas no kūdras ieguves ir nebūtiskas, savukārt veicot
kūdra ieguvi, palielinās N2O emisijas. N2O emisijas aprēķina sekojoši:
44

𝑁2 𝑂𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝐴 × 𝐸𝐹𝑁2𝑂𝑁 ) × 28 × 10−6

(7)

kur:
N2OWWpeatExtraction – tiešās N2O emisijas no kūdras ieguves (1000 t N2O /gadā);
A – ieguves platība (ha);
EFN2O-N – emisijas faktors (kg N2O-N/ ha gadā)- šeit 1,8.

1.2.

Kūdras ieguves raksturojums

Kūdras atradnē “Kalnasalas purvs” (turpmāk atradne) tiek veikta derīgo izrakteņu
ieguve 105,42 ha platībā un plānots to paplašināt par 80,22 ha. Kopējā kūdras ieguves
teritorija, ieskaitot paplašināšanu, sasniegtu 185,64 ha (2. att.)

2.att. Kūdras ieguves lauki.
Laukos Nr. 1., 2., 3. un 4. jau tiek veikta kūdras ieguve. Plānotajos kūdras atradnes
laukos paredzēts uzsākt kūdras ieguvi sākot ar 2017. gadu, attiecīgi lauku Nr. 5 – 2017.
gadā, laukus Nr.6 un 8 – 2018. gadā un lauku Nr. 7 – 2019. gadā. Plānoto kūdras ieguves
lauku platība ir sekojoša:
 lauks Nr. 5 – 18 ha,
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lauks Nr. 6 – 32 ha;
lauks Nr. 7 – 24 ha;
lauks Nr. 8 – 6 ha.

Esošo kūdras ieguves lauku platības ir:
 lauks Nr.1 – 36 ha;
 lauks Nr. 2 – 26 ha;
 lauks Nr. 3 – 27 ha;
 lauks Nr.4 – 16 ha..
Kūdras ieguve plānota 20 gadus līdz 2037. gadam. Kūdras ieguves apjomi uzskaitīti 1.
tabulā

Gads
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
kopā

1.tabula
Prognozētie kūdras ieguves apjomi
Kūdras ieguves apjoms (tūkst. m3)
Esošā teritorija Jaunā teritorija
Kopā
30
10
40
30
10
40
25
20
45
30
20
50
25
30
55
30
30
60
25
35
60
25
35
60
35
25
60
30
30
60
35
30
65
40
30
70
30
40
70
40
30
70
40
30
70
40
25
65
35
30
65
35
25
60
25
30
55
25
30
55
20
25
45
650
570
1220

1.3.

SEG emisiju aprēķins.

SEG emisiju aprēķinā ietvertas gan jaunās kūdras ieguves teritorijas, gan esošās kūdras
ieguves teritorijas. Oglekļa uzkrājums Latvijā dažādās vietās var svārstīties no 40 līdz
180 t C/ha, Latgalē (Kalnasalas purva apkārtnē) oglekļa uzkrājums ir robežās no 80 SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
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120 tC/ha (3.att.). Aprēķiniem izmantots emisijas faktors EFCO2peatRich (barības vielām
bagāta augsne), kas ir 1,1 t C/ha gadā [1].

2.attēls. Oglekļa uzkrājums augsnē dažādās Eiropas valstīs [2].
Oglekļa saturs kūdrā ir vidēji 0,55 t C/t kūdras jeb 0,099 t C/m3 kūdras [3].
CO2 aprēķina piemērs 2017. gadam:
Esošā kūdras ieguve:
𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 =

(30000 𝑚3 × 0,099 𝑡𝐶/𝑚3 )
= 2,97 × 103 𝑡 𝐶
1000

(105 ℎ𝑎 × 1,1 𝑡𝐶/ℎ𝑎 )
𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑒 = [
] = 0,1155 × 103 𝑡𝐶
1000

𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 2,97 × 103 𝑡𝐶 + 0,1155 × 103 𝑡𝐶 = 3,0855 × 103 𝑡𝐶
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 3,0855 × 103 𝑡𝐶 × (

44
) = 11,3135 × 103 𝑡𝐶𝑂2
12

Jaunā kūdras ieguve:
𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑓𝑓−𝑠𝑖𝑡𝑒 =

(10000 × 0,099)
= 0,99 × 103 𝑡 𝐶
1000
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(18 ℎ𝑎 × 1,1 𝑡𝐶/ℎ𝑎 )
𝐶𝑂2 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝑂𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑒 = [
] = 0,0198 × 103 𝑡𝐶
1000

𝐶𝑂2 − 𝐶𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 0,99 × 103 𝑡𝐶 + 0,0198 × 103 𝑡𝐶 = 1,0098 × 103 𝑡𝐶
44
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 1,0098 × 103 𝑡𝐶 × ( ) = 3,7026 × 103 𝑡𝐶𝑂2
12
Kopā:
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡 = 11,3135 × 103 𝑡𝐶𝑂2 + 3,7026 × 103 𝑡𝐶𝑂2 = 15,0161 × 103 𝑡𝐶𝑂2
3. attēlā apkopoti aprēķinu rezultāti CO2 emisijām no kūdras ieguves.
30,00

tūkst. t CO2

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

esošā ieguve

Jaunā ieguve

Kopā

3. attēls. CO2 emisijas no kūdras ieguves
N2O aprēķina piemērs 2017. gadam:
Esošā kūdras ieguve:
𝑁2 𝑂𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (105 ℎ𝑎 × 1,8 𝑘𝑔𝑁2 𝑂/ℎ𝑎) ×

44
× 10−6 = 0,297𝑡 𝑁2 𝑂
28

Jaunā kūdras ieguve:
𝑁2 𝑂𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = (18 ℎ𝑎 × 1,8 𝑘𝑔𝑁2 𝑂/ℎ𝑎) ×

44
× 10−6 = 0,051𝑡 𝑁2 𝑂
28

Kopā:
SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
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𝑁2 𝑂𝑊𝑊𝑝𝑒𝑎𝑡𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0,297 𝑡 𝑁2 𝑂 + 0,051 𝑡 𝑁2 𝑂 = 0,348𝑡 𝑁2 𝑂
Pārrēķinot iegūtās vērtības uz CO2 ekv., 2017. gadā no kūdras ieguves tiktu emitētas
0,104 tūkst.t CO2 ekv. 4. attēlā apkopotas N2O emisijas, savukārt 5. attēlā kopējās CO2
ekv. emisijas no kūdras ieguves.
0,60
0,50

t N2O

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

esošā ieguve

Jaunā ieguve

Kopā

4. attēls. N2O emisijas no kūdras ieguves.
Ņemot vērā, ka esošajā kūdras atradnē jau ir uzsākti kūdras ieguves darbi, N2O emisijas
katru gadu ir nemainīgas. Savukārt jaunajās kūdras atradnēs plānots pakāpeniski trīs
gadu laikā uzsākt kūdras ieguvi, ar to izskaidrojams 4. attēlā emisiju pieaugums no
2017. – 2019. gadam. Atbilstoši metodikas [1] emisiju faktoriem, kas izteikti kā emisiju
apjoms uz laukuma vienību, N2O emisijas katru gadu tiek definētas kā nemainīgas un
veidojas visu kūdras ieguves laiku līdz zeme tiek izmantota citiem mērķiem.
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5. attēls. CO2 ekv. emisijas no kūdras ieguves.
Salīdzinot 3. un 5. attēlu, var secināt, ka galvenās SEG emisijas sastāda CO2 emisijas
no kūdras ieguves, savukārt N2O emisijas sastāda vien aptuveni 2% no kopējām SEG
emisijām. Kopējās SEG emisijas visā kūdras ieguves posmā (20 gadi) sastādīs 461
tūkst. t CO2 ekv., no kurām 214 tūkst.t CO2 ekv. būs no jaunās kūdras ieguves atradnēm.

1.4.

Pasākumi SEG emisiju mazināšanai.

Atbilstoši Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem (Ministru kabineta 21.08.2012.
noteikumi Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”), vispārinātā veidā noteikti
kūdras ieguves vietu rekultivācijas veidi: renaturalizācija (purvam raksturīgas vides
atjaunošana), platību sagatavošana lauksaimniecībai (piemēram, ogulāju vai mētrāju
audzēšanas lauki), platību sagatavošana mežsaimniecībai, ūdenstilpju veidošana,
rekreācija vai citi. Ņemot vēra, ka kūdras ieguve samazina purvu platības un atstāj
ietekmi uz blakus esošajiem mitrājiem, var uzskatīt, ka purvu renaturalizācija ir
vienīgais veids kā atjaunot kūdras ieguvei izmantotās platības. Atbilstoši ANO Pasaules
Vides un attīstības komisijas ziņojumā definētajai definīcijai: “Ilgtspējīga attīstība ir
attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo
paaudžu vajadzību apmierināšanai”, renaturalizācija uzskatāma par prioritāru
izstrādātu kūdras purvu rekultivācijas veidu. Renaturalizāciju (mitrāju veidošanu)
rekomendē arī Latvijas Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, t. i., vai nu
atstāt izstrādātās platības dabiskiem procesiem vai intensificēt mitrāju veidošanos ar
grāvju sistēmu aizsprostošanu (Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma,
1999).
Renaturalizācijai būtu dodama priekšroka kā vienīgajam veidam, kas dod iespēju
atjaunot mitrāju ekosistēmu un neradīt nevēlamas blakus ietekmes uz vidi no turpmākā
SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
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zemes izmantošanas veida. Tas ir labākais veids izstrādes rezultātā zaudēto
mitrummīlošo sugu dzīvotņu atjaunošanai ne tikai no purvu platību zuduma daļējas
kompensēšanas viedokļa, bet arī mazina citas nelabvēlīgas ietekmes – mazina
ogļskābās gāzes CO2 emisiju, novērš vai vismaz būtiski mazina sauso kūdras lauku
ugunsbīstamību, kā arī būtiski mazina invazīvu svešzemju sugu ieviešanās un
izplatīšanās risku. Izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijas galvenais mērķis ir purva
ekosistēmas funkciju (ūdens uzkrāšanas un kūdras veidošanās) atjaunošana.
Renaturalizācija, veicinot dabisku veģetācijas atjaunošanos vai appludināšana,
izveidojot ūdenskrātuvi, ir vērtējama kā ilgtspējīga un saimnieciska attieksme. Purva
ekosistēma var atjaunoties bez mērķtiecīgām darbībām, ja izstrādātajās kūdras ieguves
vietās paaugstinās ūdens līmenis. Daudz retāk notiek sekmīga izstrādātu frēzlauku
pašatjaunošanās – purva ekosistēmas atjaunošanās nevar notikt, ja funkcionē
meliorācijas sistēma, jo tad apstākļi ir purvam neraksturīgi (pārāk sauss). Taču, ja
frēzlaukos ūdens līmenis paaugstinās līdz kūdras virsmai vai tie applūst, efekts ir līdzīgs
kā mērķtiecīgi renaturalizētos frēzlaukos – ilgākā laikā ir iespējama purva ekosistēmas
atjaunošanās. Purva augu ieviešanās labvēlīgos apstākļos notiek jau dažu gadu laikā,
tomēr purvam raksturīga veģetācijas struktūra un mikroreljefs veidojas tikai vairāku
gadu desmitu laikā. Latvijas apstākļos piemēri no dažādiem pamestiem izstrādātiem
purviem liecina, ka vienlaidus augu segas, ko veido tipiskas purvu augu sugas,
optimālos mitruma apstākļos var izveidoties 10...20 gadu laikā. Pēc apmēram 10
gadiem sākas mikroreljefa daudzveidošanās veidošanās (veidojas sfagnu ciņi),
veģetācija nostabilizējas. Dabiskam purvam līdzīgs mikroreljefs un veģetācijas
struktūra labvēlīgos mitruma apstākļos izveidojas, iespējams, ap pusgadsimta laikā [4].
Purva izveidošanas laikā, applūdinot teritoriju veidojas CH4 emisijas, savukārt CO2
emisijas samazinās un laika gaitā purvs kļūst par CO2 absorbētāju. Kūdrāja atjaunošana
samazina CO2 emisijas un atkārtoti izveido oglekļa piesaistes funkciju kūdrājam.
Dažādi pētījumi liecina par CO2 apjoma samazināšanos pēc kūdrāja appludināšanas un
veģetācijas atjaunošanās (aptuveni 10 gadu laikā) [5, 6, 7]. Ņemot vērā, ka pēc
teritorijas appludināšanas veģetācija vēl nav atjaunojusies un līdz ar to CO2 piesaiste
nenotiek, aprēķinos izmantoti emisijas faktori no IPCC vadlīnijām mitrāju izveidei [1].
Aprēķini veikti 10 gadu ilgam laika posmam, pieņemot, ka pēc šī laika posma mitrājā
būs atjaunojusies veģetācija un izveidojusies oglekļa piesaistes funkcija.
CO2 emisijas no teritorijas appludināšanas nosaka sekojoši:
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 𝑃 × 𝐸(𝐶𝑂2 )𝑑𝑖𝑓𝑓 × 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑
kur
CO2WWflood – kopējās CO2 emisijas no appludinātām teritorijām (tūkst. t CO2/gadā);
P – periods (dienas – parasti 365 ikgadējiem aprēķiniem);
E(CO2)diff – vidējās diennakts difūzās emisijas (tūkst. t CO2/ ha gadā);
Aflood – kopējās appludinātās teritorijas platība (ha).
CH4 emisijas no teritorijas appludināšanas nosaka sekojoši:
𝐶𝐻4𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = (𝑃 × 𝐸(𝐶𝐻4 )𝑑𝑖𝑓𝑓 × 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 ) + (𝑃 × 𝐸(𝐶𝐻4 )𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 × 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 )
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kur
CH4WWflood – kopējās CH4 emisijas no appludinātām teritorijām (tūkst. t CH4/gadā);
P – periods (dienas – parasti 365 ikgadējiem aprēķiniem);
E(CH4)diff – vidējās diennakts difūzās emisijas (tūkst. t CH4/ ha gadā);
E(CH4)bubble – vidējās diennakts burbuļveida emisijas (tūkst. t CH4/ ha gadā);
Aflood – kopējās appludinātās teritorijas platība (ha).
Atbilstoši IPCC vadlīnijām [1], emisijas faktori ir:
E(CO2)diff – 9,3 kg/ha gadā;
E(CH4)diff – 0,2 kg/ha gadā;
E(CH4)bubble – 0,14 kg/ha gadā.
Aprēķina piemērs 2038. gadam, kad plānots pēc kūdras ieguves pabeigšanas uzsākt
zemes appludināšanu:
Esošā kūdras ieguve:
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 9,3
𝐶𝐻4𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 0,2

𝑘𝑔
× 105 ℎ𝑎 × 10−3 = 356 𝑡 𝐶𝑂2
ℎ𝑎

𝑘𝑔
𝑘𝑔
× 105 ℎ𝑎 + 365 × 0,14
× 105 ℎ𝑎 = 13,03 𝑡 𝐶𝐻4
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Pārrēķinot CH4 emisijas uz CO2 ekv., tās ir 326 t CO2 ekv. Kopā gada laikā no
appludināta kūdras lauka veidosies:
𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = (356 𝑡 + 326 𝑡) × 10−3 = 0,682 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/ 𝑔𝑎𝑑ā
Jaunā kūdras ieguve:
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 9,3
𝐶𝐻4𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 0,2

𝑘𝑔
× 80 ℎ𝑎 × 10−3 = 272 𝑡 𝐶𝑂2
ℎ𝑎

𝑘𝑔
𝑘𝑔
× 80 ℎ𝑎 + 365 × 0,14
× 80 ℎ𝑎 = 9,928 𝑡 𝐶𝐻4
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Pārrēķinot CH4 emisijas uz CO2 ekv., tās ir 248 t CO2 ekv. Kopā gada laikā no
appludināta kūdras lauka veidosies:
𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = (272 𝑡 + 248 𝑡) × 10−3 = 0,52 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/ 𝑔𝑎𝑑ā
Kopā:
𝐶𝑂2𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 9,3

𝑘𝑔
× 185 ℎ𝑎 × 10−3 = 628 𝑡 𝐶𝑂2
ℎ𝑎
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𝐶𝐻4𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = 365 × 0,2

𝑘𝑔
𝑘𝑔
× 185 ℎ𝑎 + 365 × 0,14
× 185 ℎ𝑎 = 22,9 𝑡 𝐶𝐻4
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Pārrēķinot CH4 emisijas uz CO2 ekv., tās ir 572,5 t CO2 ekv. Kopā gada laikā no
appludināta kūdras lauka veidosies:
𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.𝑊𝑊𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑 = (628 𝑡 + 572,5 𝑡) × 10−3 = 1,2 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/ 𝑔𝑎𝑑ā
6. diagrammā attēlots SEG emisiju salīdzinājums esošajai un jaunajai kūdras ieguvei
no teritorijas appludināšanas.

SEG emisijas no teritorijas appludināšanas
1,4

tūkst. t CO2 ekv./gadā

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
esošā ieguve

Jaunā ieguve

Kopā

6. attēls. SEG ikgadējās emisijas no appludinātās platības
Pieņemot, ka purva veģetācijas atjaunošanai būs nepieciešams 10 gadu ilgs laika
posms, šajā laikā veidosies 12 tūkst. t CO2 ekv.
Atbilstoši pētījumam [5] ikgadējā CO2-C piesaiste ir vidēji 279 g C/m2 jeb 2,79 t C/ha,
savukārt CH4-C emisijas ir vidēji 10,1 g C/m2 jeb 0,101 t C/ha. Aprēķinā izmantotas
vidējās vērtības, jo atbilstoši pētījumam CO2 ekv. emisijas var variēt atkarībā no
laikapstākļiem un sugu tipiem, kas izplatījušies mitrājā.
Aprēķina piemērs 2048.gadam, pieņemot ka uz to brīdi mitrājā būs atjaunojusies
veģetācija un izveidojusies oglekļa piesaistes funkcija:
Esošā kūdras ieguves teritorija:
𝐶𝑂2 − 𝐶𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 2,79 𝑡

𝐶
× 105 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,293 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶
ℎ𝑎

𝐶𝐻4 − 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,101 𝑡

𝐶
× 105 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,011 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶
ℎ𝑎
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Jaunā kūdras ieguves teritorija:
𝐶𝑂2 − 𝐶𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 2,79 𝑡

𝐶
× 80 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,223 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶
ℎ𝑎

𝐶𝐻4 − 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,101 𝑡

𝐶
× 80 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,008 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶
ℎ𝑎

Kopā:
𝐶𝑂2 − 𝐶𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 2,79 𝑡

𝐶
× 185 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,516 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶
ℎ𝑎

𝐶𝐻4 − 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,101 𝑡

𝐶
× 185 ℎ𝑎 × 10−3 = 0,019 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶
ℎ𝑎

CO2-C apzīmē oglekļa atomu iekļaujot CO2 molekulas. Oglekļa atoms no kopējās CO2
molekulmasas veido 12/44 jeb 27%. Lai pārvērstu CO2-C vērtību uz CO2, tas jāreizina
ar koeficientu 3,667. CH4-C apzīmē oglekļa atomu iekļaujot CH4 molekulas. Oglekļa
atoms no kopējās CH4 molekulmasas veido 12/16 jeb 75%. Lai pārvērstu CH4-C vērtību
uz CH4, tas jāreizina ar koeficientu 1,334.
Esošā kūdras ieguves teritorija:
𝐶𝑂2𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 0,293 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶 × 3,667 = 1,074 × 103 𝑡 𝐶𝑂2
𝐶𝐻4𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,011 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶 × 1,334 = 0,014 × 103 𝑡 𝐶𝐻4
Jaunā kūdras ieguves teritorija:
𝐶𝑂2𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 0,223 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶 × 3,667 = 0,818 × 103 𝑡 𝐶𝑂2
𝐶𝐻4𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,008 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶 × 1,334 = 0,011 × 103 𝑡 𝐶𝐻4
Kopā:
𝐶𝑂2𝑝𝑖𝑒𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒 = 0,516 × 103 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝐶 × 3,667 = 1,892 × 103 𝑡 𝐶𝑂2
𝐶𝐻4𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑠 = 0,019 × 103 𝑡 𝐶𝐻4 − 𝐶 × 1,334 = 0,025 × 103 𝑡 𝐶𝐻4
Pārrēķinot CH4 emisijas uz CO2 ekv. gada laikā renaturalizēts purvs emitē 0,625 tūkst.
CO2 ekv., no kurām 0,35 tūkst. CO2 ekv. no esošās kūdras ieguves teritorijas un 0,275
tūkst CO2 ekv. no jaunās kūdras ieguves teritorijas. Atbilstoši iegūtajiem aprēķiniem,
pēc renaturalizācijas, mitrājs būs izveidojies kā SEG gāzu piesaistes avots ar pozitīvu
bilanci – 1,267 tūkst t CO2 ekv. gadā. 7. diagrammā attēlotas SEG emisijas un to
piesaiste.
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SEG emisijas pēc mitrāja renaturalizācijas
1

tūkst. t CO2 ekv/ gadā

0,5
0
esošā ieguve

Jaunā ieguve

Kopā

-0,5
-1

-1,5
-2
-2,5

7. attēls. SEG emisijas no mitrāja pēc ranaturalizācijas.
7. diagrammā attēlotas SEG emisijas pēc purva renaturalizācijas – negatīvas vērtības
norāda SEG gāzu piesaisti, savukārt pozitīvas vērtības norāda uz SEG gāzu emisijām.
Ņemot vērā, ka kūdras ieguves un teritorijas appludināšanas posmos SEG emisijas kopā
sastādīs 473 tūkst. t CO2 ekv., lai mitrājs spētu pēc renaturalizācijas absorbēt šādu
emisiju apjomu, būtu nepieciešami 373 gadi. 8. diagrammā attēlota SEG bilance 100
gadu ilgam laika posmam sākot ar kūdras ieguves sākumu.

SEG bilance 100 gadu laikposmam
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8. attēls. SEG bilance 100 gadu laikposmam.
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Pēc 8. attēla datiem tiek secināts, ka vislielākās emisijas veidosies kūdras ieguves
posmā, teritorijas appludināšanas laikā līdz izveidojas veģetācija emisijas ir salīdzinoši
nelielas un pēc veģetācijas izveidošanās mitrājs ir uzskatāms par CO2 piesaistes avotu.
Iegūtie aprēķini ir vispārināti pēc vidējām vērtībām. Pēc mitrāja renaturalizācijas, tas
var būt vienu gadu ar pozitīvu SEG bilanci, bet citu gadu ar negatīvu, atkarībā no
meteoroloģiskajiem apstākļiem, ūdens līmeņa izmaiņām, kā arī pēc augošo sugu
veidiem un izplatības.
Novērtējot cik sekmīgi noris purva renaturalizācija, jāņem vērā sekojoši parametri [4]:






renaturalizācijas process ir sekmīgi aizsācies un izstrādātā lauka teritorija
atgādina purva biotopu, izstrādātais lauks ir pārmitrs un tajā sekmīgi atjaunojas
purva augājs jeb nedominē atklāta, sausa kūdra, kas tikai vietām apaugusi ar
skraju veģetāciju;
ja atlikusi augstā purva tipa kūdra ar skābu reakciju (pH 3‒5), sagaidāma augsto
purvu augu sugu, t. sk. sfagnu ieviešanās;
nav raksturīga aizaugšana ar mežu vai blīvu krūmāju;
grāvji aizaug ar sfagniem un citiem purva augiem un vairs nefunkcionē

Renaturalizējot purvus un atjaunojot purviem raksturīgos mitruma apstākļus un augu
sabiedrības, veidojas piemēroti apstākļi dažādām mitrāju sugām, tai skaitā retām un
īpaši aizsargājamām. Sarūkot dabisko purvu platībām un dažādām daļēji dabisku, ar
ekoloģiskiem traucējumu saistītu dzīvotņu platībām, samazinās arī šo sugu
izdzīvošanas iespējas. Tādēļ renaturalizēto purvu platības var vismaz daļēji kompensēt
piemēroto dabisko biotopu trūkumu un būt nozīmīgas reto vai ar specifiskiem
biotopiem saistīto sugu patvērtumvietas.
Atbilstoši 12.08.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves
kārtība” 88. punkts nosaka, ka „ja rekultivācijas veids atšķiras no projektā paredzētā,
pirms rekultivācijas uzsākšanas derīgo izrakteņu ieguvējs vietējās pašvaldības būvvaldē
iesniedz rekultivācijas metu (brīvas formas pirmsprojekta materiālu, kas uzskatāmi
ilustrē rekultivācijas ieceri). Būvvalde 10 dienu laikā pieņem vienu no šādiem
lēmumiem: apstiprina rekultivācijas metu vai apstiprina rekultivācijas metu ar
noteikumiem”. Tātad ir iespējams mainīt renaturalizāciju uz citu rekultivācijas veidu,
kas var būt atšķirīgs no sākotnēji plānotā, ja sākotnējais nav tehniski vai citu iemeslu
dēļ īstenojams. Tādējādi iespējama elastīga pieeja atbilstoši apstākļiem, ko ne vienmēr
iespējams precīzi plānot pirms kūdras ieguves uzsākšanas, kura parasti ilgst vairākus
gadu desmitus.
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