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Klimata izmaiKlimata izmaiņņu redzamu redzamāā  dadaļļaa
DokumentDokumentēēttāās s 
temperattemperatūūras ras 
izmaiizmaiņņas iesniedzas as iesniedzas 
llīīdz 1871. gadam un dz 1871. gadam un 
ttāās ir novs ir novēērotas uz rotas uz 
sauszemes stacijsauszemes stacijāām. m. 
SecinSecināājums ir, ka jums ir, ka 
temperattemperatūūra ra ššai ai 
periodperiodāā ir pieaugusi ir pieaugusi 
par 0.7par 0.7--11 ooCC 100 100 
gados.gados.
Kas bija pirms Kas bija pirms 
1871.g.?1871.g.?

The BACC project 



TemperatTemperatūūras pieauguma efekti uz ras pieauguma efekti uz 
Baltijas jBaltijas jūūruru

AnalAnalīīzi apgrzi apgrūūtina laika skalu datina laika skalu dažāžāddīība:ba:
––

 
gaisa temperatgaisa temperatūūra ir dokumentra ir dokumentēēta kopta kopšš

 
19.19.

 
gsgs.,.,

––
 

upju un ezeru kopupju un ezeru kopšš
 

20.20.
 

gsgs. s. sāākuma, kuma, 
––

 
Baltijas jBaltijas jūūras kopras kopšš

 
20.20.

 
gsgs. vidus,. vidus,

––
 

un tikai ar netieun tikai ar netieššāām metodm metodēēm var iegm var iegūūt sent senāāku ku 
informinformāāciju par temperatciju par temperatūūras reras režīžīmu. mu. 

KopKopēējaisjais konsensuskonsensus ir ka Baltijas jir ka Baltijas jūūras ras ūūdens dens 
temperattemperatūūra nav izmainra nav izmainīījusies pjusies pēēddēējo 50 gadu jo 50 gadu 
laiklaikāā..
Bet ir novBet ir novēērojamas citas izmairojamas citas izmaiņņas un Klimata as un Klimata 
mainmainīības koncepcija dod iespbas koncepcija dod iespēēju paskatju paskatīīties uz ties uz 
veciem rezultveciem rezultāātiem no cita skatu punkta.tiem no cita skatu punkta.



Ir novIr novēērotas izmairotas izmaiņņas as 
ūūdens apmaidens apmaiņāņā

Ir izmainIr izmainīījies nevis vjies nevis vēēja ja 
stiprums, bet dominstiprums, bet dominēējojoššie ie 
virzieni, kvirzieni, kāā rezultrezultāāttāā
Baltija saBaltija saņņem mazem mazāākk
ssāļūāļūdensdens, bet , bet 
defindefinēējamas izmaijamas izmaiņņas ir as ir 
novnovēērojamas tikai rojamas tikai 
ppēēddēējos 20 gados.jos 20 gados.
Vai Vai ššeit ir noveit ir novēērojams rojams 
ilglaicilglaicīīggāāka cikla efekts ka cikla efekts 
vai arvai arīī sistsistēēma ir ma ir 
sasniegusisasniegusi
llūūzumposmuzumposmu??

Jansson & Dahlberg (1999)

Ambio, Vol. 28: 312-319



Baltijas Baltijas ūūdens apmaidens apmaiņņas izmaias izmaiņņu u 
rezultrezultāāts ir novts ir novēērojams arrojams arīī  RRīīgas lgas līīccīī

JJūūras monitoringa rezultras monitoringa rezultāāti (ziema ti (ziema ––
visvisāā slslāānnīī, vasara > 29 m) viennoz, vasara > 29 m) viennozīīmmīīgi gi 
parparāāda sda sāļāļuma samazinuma samazināāššananāāss trendutrendu. . 
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SSāļāļuma samazinuma samazināāššananāās efekts s efekts 
uz uz zooplanktonuzooplanktonu  BJBJ

ZooplanktonaZooplanktona sugas sugas 
PseudocalanusPseudocalanus
acuspesacuspes biomasas biomasas 
samazinsamazināāššananāās s 
nosaka nosaka zooplanktonazooplanktona
kopkopīīggāās biomasas s biomasas 
samazinsamazināāššanos.anos.
RL ir cits sugu sastRL ir cits sugu sastāāvs, vs, 
ttāāppēēc lc līīdz dz ššim lim līīdzdzīīga ga 
zooplanktonazooplanktona
biomasas biomasas 
samazinsamazināāššananāāss nav nav 
novnovēērota.rota.
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Klimata maiKlimata maiņņas ietekme uz as ietekme uz 
fitoplanktonufitoplanktonu

ŠŠobrobrīīd klimata d klimata 
izmaiizmaiņņu ietekme uz u ietekme uz 
fitoplanktonu nav fitoplanktonu nav 
fiksfiksēēta.ta.
Bet aBet atkartkarīībbāā no no ttāā, , kkāā
potencipotenciāālili mainotiesmainoties
klimatamklimatam, , mainmainīīsiessies
ssāļāļumsums alias alias ūūdensdens
izcelsmeizcelsme ((saldsaldūūdensdens
vaivai jjūūrasras), ), iespiespēējamijami
vairvairāākiki scenscenāārijiriji, , kurikuri
dabdabāā ararīī jaujau novnovēērotiroti..
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PiegruntsPiegrunts
 skskāābekbekļļa klasiska klasiskāā  gada gada 

sadalsadalīījuma ljuma līīknekne
JJūūras monitoringa ras monitoringa 
2003. gada sk2003. gada skāābekbekļļa a 
dinamikas dinamikas 
salsalīīdzindzināājums ar jums ar 
daudzgaddaudzgadīīgo go 
novnovēērojumu vidrojumu vidēējjāām m 
vvēērtrtīībbāām.m.
SSāākot ar 2004. gadu kot ar 2004. gadu 
noznozīīmmīīgi samazingi samazināājjāās s 
JJūūras monitoringa ras monitoringa 
staciju apsekostaciju apsekoššanas anas 
biebiežžums.ums.

119.st., 0-10 m

119 st., >29 m

165.st., 0-10m
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SkSkāābeklis RL beklis RL piegruntspiegrunts
 slslāānnīī  2006. 2006. 

gada augustgada augustāā
2006. g. bija nov2006. g. bija novēērojams rojams 
ssāālslsūūdens iepldens ieplūūdums no dums no 
Baltijas jBaltijas jūūras, kas ras, kas piegruntspiegrunts
ūūdens sdens sāļāļumu paaugstinumu paaugstināāja ja 
par apm. 0.5 par apm. 0.5 ‰‰, kas , kas 
savuksavukāārt kombinrt kombināācijcijāā ar silto ar silto 
un mierun mierīīgo laiku noteica go laiku noteica 
stagnstagnāātisktiskāākuskus piegruntspiegrunts
ūūdens apstdens apstāākkļļus kus kāā parasti.parasti.
RezultRezultāāttāā, lai gan noteces ar, lai gan noteces arīī
bija mazbija mazāākas kkas kāā parasti, RL parasti, RL 
centrcentrāālajlajāā dadaļāļā izveidojizveidojāās Os O22
deficdeficīīts.ts.
ŠŠie dati ir iegie dati ir iegūūti ti 
sadarbojoties ar LZRA, jo LR sadarbojoties ar LZRA, jo LR 
NacionNacionāāllāā monitoringa monitoringa 
programma viena pati programma viena pati 
2006.g. nebija adekv2006.g. nebija adekvāāta ta 
ššāādu rezultdu rezultāātu tu 
iegiegūūššanai. anai. 
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SkSkāābeklis RL beklis RL piegruntspiegrunts
 slslāānnīī  2006. 2006. 

gada oktobrgada oktobrīī
PiegruntsPiegrunts ūūdens dens 
stagnstagnāācija saglabcija saglabāājjāās s 
2006. g. vismaz l2006. g. vismaz līīdz dz 
oktobrim.oktobrim.
KoncentrKoncentrāācijas bija cijas bija 
absolabsolūūti zemti zemāākkāās viss visāā
Latvijas JLatvijas Jūūras ras 
monitoringa vmonitoringa vēēstursturēē..
ŠŠos datus pilnos datus pilnīībbāā
ieguva LZRA.ieguva LZRA.
DiemDiemžēžēl nacionl nacionāāllāā
monitoringa monitoringa 
programma nav programma nav 
veidota tveidota tāā lai varlai varēētu tu 
izsekot skizsekot skāābekbekļļa a 
deficdeficīīta apstta apstāākkļļiem. iem. 22.0 23.0 24.0
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Jauni izaicinJauni izaicināājumu saistjumu saistīībbāā  ar ar 
klimata izmaiklimata izmaiņāņāmm

ŠŠāādu ainu du ainu ““ģģenerenerēē””
skskāābekbekļļa defica deficīīts ts 
piegruntspiegrunts ūūdens dens 
slslāānnīī, kuru izsauc , kuru izsauc 
gan pgan pāārmrmēērrīīga ga 
antropogantropogēēnnāā slodze, slodze, 
gan klimata izmaigan klimata izmaiņņu u 
izsauktizsauktāās izmais izmaiņņas as 
hidrolohidroloģģiskajiskajāā
rerežīžīmmāā..
IzaicinIzaicināājums zinjums zināātnei tnei 
ir noir noššķķirt abu irt abu ššo o 
faktoru noteiktos faktoru noteiktos 
procesus.procesus.
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Nedaudz par prognozNedaudz par prognozēēm m ––  temperattemperatūūras ietekmeras ietekme
Tiek prognozTiek prognozēēts, ka Baltijas jts, ka Baltijas jūūras ras ūūdens kdens kļūļūs vids vidēēji ji 
par 2par 2--5 5 °°C siltC siltāāks nks nāākokoššo 100 gadu laiko 100 gadu laikāā, kas , kas 
nopietni ietekmnopietni ietekmēēs ros roņņus un ziemojous un ziemojoššos putnus. os putnus. 
TTāāpat tiek prognozpat tiek prognozēēts, ka augstumu mts, ka augstumu mīīlološšo o 
diatomudiatomu noznozīīmmīīgums pavasara fitoplanktona gums pavasara fitoplanktona 
ziedziedēēššananāā samazinsamazināāsies, vienlaicsies, vienlaicīīgi pieaugot gi pieaugot 
zilazilaļģļģu nozu nozīīmmīīgumam vasargumam vasarāās.s.
LLīīdzdzīīgi ir sagaidgi ir sagaidāāms, ka ms, ka zooplanktonazooplanktona sugu sugu 
izmaiizmaiņņu rezultu rezultāāttāā noznozīīmmīīgi tiks ietekmgi tiks ietekmēēta data dažāžādu du 
zivju sugu barzivju sugu barīības bbas bāāze.ze. Faktiski Faktiski ššis process jau ir is process jau ir 
ssāācies.cies.



Nedaudz par prognozNedaudz par prognozēēm m ––  ssāļāļuma  uma  
ietekmeietekme

ŠŠeit secineit secināājumi nav tik viennozjumi nav tik viennozīīmmīīgi.gi.
Tiek prognozTiek prognozēēta tta tāāllāāka Baltijas jka Baltijas jūūras sras sāļāļuma uma 
samazinsamazināāššananāās, kas samazins, kas samazināātu stu sāļāāļāku ku ūūdedeņņu u 
mmīīlološšu sugu izplatu sugu izplatīības arebas areāālu.lu.
Tai paTai paššāā laiklaikāā tiek prognoztiek prognozēēts, ka Baltijas jts, ka Baltijas jūūras ras 
baseinos lbaseinos līīdz 100 m dzidz 100 m dziļļumam uzlabosies umam uzlabosies 
apmaisapmaisīīššananāās, bet ks, bet kāā to parto parāāda iepriekda iepriekšš parparāāddīītie tie 
rezultrezultāāti, tti, tāādos BJ dos BJ apakapakššbaseinosbaseinos ar ierobear ierobežžotu otu 
apmaiapmaiņņu ar pu ar pāārrēējo Baltiju kjo Baltiju kāā RL sekas var bRL sekas var būūt t 
kardinkardināāli pretli pretēējas gaidjas gaidīītajam.tajam.



SecinSecināājumijumi

EkosistEkosistēēmas stmas stāāvoklis ir vienlaicvoklis ir vienlaicīīgi atkargi atkarīīgs no gs no 
antropogantropogēēnnāās slodzes ls slodzes līīmemeņņa un ekosista un ekosistēēmas mas 
spspēējas kompensjas kompensēēt t ššo slodzi o slodzi –– ekosistekosistēēmas mas 
tolerances ltolerances līīmemeņņa. Mainoties klimatam var notikt a. Mainoties klimatam var notikt 
ararīī izmaiizmaiņņas ekosistas ekosistēēmas tolerances lmas tolerances līīmenmenīī, kas , kas 
var prasvar prasīīt attiect attiecīīgu korekciju veikgu korekciju veikššanu anu 
antropogantropogēēnnāās slodzes ls slodzes līīmenmenīī. . ““KALMEsKALMEs””
uzdevums buzdevums būūtu sniegt sniegt savlaictu sniegt sniegt savlaicīīgu prognozi, gu prognozi, 
kas palkas palīīdzdzēētu, uz vides aizsardztu, uz vides aizsardzīību vbu vēērstas rstas 
nacionnacionāāllāās politikas, veidos politikas, veidoššananāā.   .   



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīībubu
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