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Pazemes ūdeņu pētījumos viens no būtiskiem jautājumiem ir pazemes ūdeņu vecums jeb uzturēšanās
laiks pazemē. Tas ir svarīgi, gan izzinot pazemes ūdeņu filtrāciju, tās ātrumu, gan risinot dažādus
pazemes ūdeņu izmantošanas, apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumus.

Latvijā pazemes ūdeņu vecuma pētījumi ir veikti reti, un jaunākais pētījums, kurā noteikts jauno
pazemes ūdeņu vecums pēc CFC bija 2002.-2006. gadā Dānijas un Grenlandes ģeoloģijas dienesta
(GEUS) un Latvijas Valsts ģeoloģijas dienesta (VĢD) kopīgs pētījums par lauksaimniecības ietekmi uz
gruntsūdeņu kvalitāti Latvijā (Gosk et al, 2006).

Viena no metodēm, kas tiek izmantota salīdzinoši jaunu, līdz 50–60 gadus vecu, pazemes ūdeņu
datēšanā ir hlorfluorogļūdeņražu (CFC) un tritija ³H koncentrāciju noteikšana pazemes ūdeņos.
CFC ir stabili sintētiski organiskie savienojumi, kuri tiek izmantoti dzesēšanas sistēmās kopš 1930–tiem
gadiem. CFC savienojumus ir iespējams izmantot jaunu pazemes ūdeņu datēšanā, jo:
(1) CFC koncentrācija atmosfērā pēdējo 50-60 gadu laikā ir rekonstruēta;
(2) šo savienojumu šķīdība ūdenī ir zināma un
(3) to koncentrācijas atmosfērā un pazemes ūdeņos ir pietiekami augstas, lai būtu izmērāmas (Kresic
2009).

Projekta “Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”
(PUMA) ietvaros tiek turpināti pazemes ūdeņu vecuma pētījumi ar CFC un ³H metodēm. Pašlaik ir
noņemti ūdens paraugi 32 urbumos pazemes ūdeņu monitoringa posteņos (1. att.), no tiem 19 paraugi
CFC analīzēm, bet kopumā ir plānots noņemt apmēram 60 paraugus.

Nosakot CFC–11 (trihlorfluormetāns CFCl3), CFC–12 (dihlordifluormetāns CF2Cl2) un CFC–113
(trihlortrifluoretāns C2F3Cl3) koncentrāciju pazemes ūdeņos, un salīdzinot to ar references līknēm
par šo savienojumu koncentrāciju atmosfērā, ir iespējams noteikt laiku, kad šie savienojumi ir
nonākuši pazemē kopā ar infiltrācijas ūdeņiem.
Savukārt tritijs ³H ir radioaktīvais ūdeņraža izotops, kura koncentrācija atmosfērā būtiski pieauga līdz ar
kodolizmēģinājumu veikšanu pasaulē. Līdzīgi, kā CFC, arī ³H koncentrācija atmosfērā ir rekonstruēta,
un ir iespējams pēc tritija koncentrācijas noteikt tā atrašanās laiku pazemes ūdeņos. Tomēr šī
metode viena pati nespēj nodrošināt pietiekami ticamus un drošus rezultātus, tāpēc tiek izmantota
kopā ar citām datēšanas metodēm (Healy 2010).
1. attēls. Pazemes ūdeņu paraugošanas vietas CFC un tritija koncentrācijas analīzēm
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1. tabula. CFC analīžu rezultāti pazemes ūdeņu paraugos

Visos paraugos tiks noteikta tritija koncentrācija, bet CFC
koncentrācija pašlaik tika analizēta 19 paraugos (1. tabula), jo
iepriekšējie pētījumi rāda, ka Latvijā CFC metodi lietderīgi
pielietot ūdens horizontiem līdz 30–50 m dziļumam (Gosk et al
2006). CFC analīzes tiek veiktas GEUS CFC laboratorijā pēc
Busenberga un Plumera (Busenberg & Plummer 1992)
aprakstītās metodes, izmantojot gāzu hromatogrāfu ar EDC
detektoru. Rezultātu interpretāciju veica laboratorijas
eksperts Troels Laier.

CFC vecums, gados

Paraugošanas dziļums m

0

Paraugi noņemti gan gruntsūdens, gan pirmajos artēzisko
ūdeņu horizontos, paraugošanas intervāls mainās no 5–10 m
līdz pat 120–130 m tritija analīzēm un līdz 80 m dziļumam CFC
analīzēm. Noteikts, ka pārsvarā pazemes ūdeņu uzturēšanās
laiks gan gruntsūdeņos, gan pirmajos artēzisko ūdeņu
horizontos ir 35–55 gadi (2. attēls).
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2. attēls. Pazemes ūdeņu vecums pēc
CFC datiem

BALTEZERS (46, 48a, 14a)

46 48a
14a

Urbumi izvietoti pie infiltrācijas baseiniem Baltezera ūdensgūtņu
teritorijā. Infiltrācijas baseini tiek regulāri papildināti ar ezera ūdeni.
Ģeoloģisko griezumu veido kvartāra smilts un grants. Gruntsūdens
horizonts. Vecums 35-36 gadi, paraugošanas dziļums 16-20 m un
36-38 m.

35 gadi
36 gadi

410

408

409

18 gadi

SLOKA (408, 409, 410)

45 gadi

Paraugi noņemti Pļaviņu, Amatas un Gaujas horizontos.
Vecums 18-45 gadi, paraugošanas dziļums 6-10 m, 22-30 m un
62-72 m.
36 gadi
51

50

SECINĀ
SECINĀJUMI

TĪNŪŽI
ŪŽI (50, 51)
Paraugi noņemti Daugavas un Salaspils
horizontos. Vecums 46-58 gadi,
paraugošanas dziļums 6-10 m un 20-22 m.
Kvartāra nogulumus veido morēnas
smilšmāls.

46 gadi

373/1
374

37 gadi

CARNIKAVA, KALNGALE (373/1, 374, 364)

58 gadi

Paraugi noņemti kvartāra un Gaujas
horizontos. Vecums 37-48 gadi, paraugošanas
dziļums 17-23 m, 80-90 m un 50-60 m.
215a

15

JAUNDUBULTI (15, 215a)
57 gadi

38 gadi

48 gadi

PIUKAS (350, 352)
46 gadi

Paraugi noņemti kvartāra un
Pļaviņu ūdens horizontos.
Vecums 46-57 gadi,
paraugošanas dziļums 4-7 m
un 25-29 m.

• Pētījums pagaidām ir sākuma stadijā, tāpēc izdarīt kādus secinājumus par pazemes
ūdeņu vecumu Latvijā būtu priekšlaicīgi.
• Pagaidām iegūtie rezultāti liecina, ka atsevišķās vietās vērojama diezgan strauja
pazemes ūdeņu aprite, jo ūdens uzturēšanās laiks (vecums) 60-70 m dziļumā ir tikai
35-55 gadi.
• Pazemes ūdeņu vecumu horizontā būtiski ietekmē teritorijas ģeoloģiskais griezums –
mālaino nogulumu klātbūtne zemes virspusē būtiski palēnina ūdens apriti (Tīnūžu
postenis).
• Turpmākie rezultāti varētu mainīt pazemes ūdeņu aizsardzības un izmantošanas
jautājumu risināšanas metodes, kas pašlaik balstītas ūdens filtrācijas ātruma
aprēķinos.

364

Paraugi noņemti Gaujas
ūdens horizontā. Ūdens
līmenis augstāks par
zemes virsmu. Vecums
48-54 gadi,
paraugošanas dziļums
36-41 m un 72-84 m.
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