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Struktūra

• Aktīvā ūdens 
apmaiņas zona

• Pasīvā ūdens 
apmaiņas zona

• Stagnantā ūdens 
zona 

(Levins 1990, Levins et 
al., 1998)



  

Struktūra



  

Kembrija horizonts – mineralizācija 



  

Kembrija horizonts – mineralizācija

• Visā izplatības areālā līdzīga 
mineralizācija, izņemot seklāk 
iegulošās daļas, kur novērojam 
sāļuma satura samazināšanās

• Dziļāk iegulošs ūdens ar 
samazinātu sāļu saturu ir 
konstatēts atsevišķos 
novērojumos arī R-Kurzemē, 
savukārt seklāk iegulošais – Z-
Kurzemē un Vidzemē, kur 
Kembrija horizonts atrodas 
tuvāk zemes virsmai



  

Kembrija horizonts – sastāvs 

Na-Cl tipa ūdeņi ar 
mainīgu Ca2+ un Mg2+ 
saturu



  

Kembrija horizonts – sastāva īpatnības

[Na]/[Cl] – mineralizācija 

Levins, 1990

Ievērojama  
[Na]/[Cl] izkliede, 
kas nav atkarīga 
no 
mineralizācijas: 
divi atšķirīgi 
sālsūdeņu veidi. 
(okeāna ūdens – 
0.86)



  

[Na]/[Cl]

Kembrija horizonts – sastāva 
īpatnības

mineralizācija

[Mg]/[Ca]

[Na]/[Cl] pret [Mg]/[Ca]

Austrumlatvijā, salīdzinot ar 
Rietumlatviju, Cm horizonta ūdens 
kļūst līdzīgāks jūras ūdenim, lai gan 
[Mg]/[Ca] attiecība ir neraksturīgi 
zema (no 0.4 līdz 0.8; jūras ūdenī 
~5)



  

Ordovika-Sīlūra horizonti
• Maz datu
• Līdzīgs pēc sastāva  Cm 

horizontam
• Mineralizācija pamanāmi 

zemāka kā Cm horizntā 
(6.2 līdz 112 g/l)

• SO4 proporcija pieaug 
mazāk sāļajos ūdeņos

– Cm – pelēks aplīts
– O-S – sarkans trīsstūris



  

Apakšējā un vidus devona 
horizonts (zem-narvas)

Sausne (mg/l) un horizonta virsma 



  

Apakšējā un vidus devona 
horizonts (zem-narvas)

Mineralizācija un virsmas izolīnijas Mineralizācija atkarībā no dziļuma



  

Apakšējā un vidus devona 
horizonts (zem-narvas)

• Divi ūdens veidi:
– Na-Cl

– Ca-Mg-HCO3

• Kā arī ģipša šķīšana 
samazinoties kopējai 
mineralizācijai



  

Apakšējā un vidus devona horizonts 
(zem-narvas)

max([SO4]/[Ca]) ~ 1.0

min([SO4]/[Ca]) ~ 0.1

• Kas norāda, ka
– SO4 galvenais 

avots iespējams ir 
ģipša šķīšana

– Pastāv citi būtiski 
Ca avoti, ne tikai 
ģipsis



  

Narvas horizonts

• Maz datu, kas vāji pārstāv horizontu
• Pēc anjonu satura nodalās divas grupas Cl-SO4 un Cl-HCO3



  

Arukilas-Burtnieku horizonts



  

Arukilas-Burtnieku un D1-2 horizonti

• Katjonu relatīvās koncentrācijas līdzīgas

• Paaugstināt HCO3 relatīvā koncentrācija 
seklāk iegulošajiem horizontiem



  

Famenas horizonts



  

Fm horizonts – melni punkti

Cm horizonts – pelēki punkti

Jūras ūdns – sarkans punkts

Famenas horizonts



  

Noslēgumam: “sākotnējie” ūdeņi

• Kembrija un Ordovika-Sīlūra horizontu 
sālsūdeņi (divi dažādi)

• Jūras ūdens
• Interglaciālais infiltrācijas ūdens

– t.sk. ūdeņi, kas atrodas ķīmiskā līdzsvarā ar 
ģipsi

– t.sk. mūsdienu ūdens

• (Sub)glaciālais infiltrācijas ūdens



  

Paldies par uzmanību!


