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Daži purvu ezeru ūdeņi Rīgas un Jelgavas
iedobumā un Kurzemes ziemeļaustrumu daļā.

P. Nomals.

Purvu un kūdras pētīšanas laboratorija.

Purvu ezeru ūdeņi ņemti Rīgas un Jelgavas iedobumā ietel-

pošos purvos un augstienē esošos Kurzemes ziemeļaustrumu vi-

dienas purvos. Ūdens ņemšanas vietas atzīmētas schēmatiskajā

kartē (1. attēls).

1. attēls.
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№1. Dūņezers.

Duņezera purva, Ventspils apr., Puzes pag., Ugāles virsmežnie-

cības Ugāles novadā.

(1. zīm.)

Duņezera purvs atrodas apm. 2 km uz N no Ugāles stacijas,

aiz Engures upes. Sūnu purvs, apaudzis ar retām priedītēm.

Purvu no visam pusēm apņem priežu mežs.

Purva platība — 25 ha, maksimālais dziļums 3.25 m.

Līdz 1.0 m dziļumam — maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, no

1.0 m līdz 2.0 m — labi sadal. koku-sfagnu kūdra un no 2.0 m

līdz purva pārejai smiltī — ļoti labi sadal. koku-sfagnu kūdra.

Purva pamatā — smilts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 2.25% (svārstās no

1.98% augšslāņos līdz 3.17% purva apakšslāņos), N — 1.25%.

1 m 3dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 88.7 kg

(svārstās no 66.2 kg augškārtās līdz 111.5 kg apakškārtās), N —

1.11 kg.

Purva apkārtnē veci aizauguši grāvji, kas ūdeņus novada

Engures upē. Viens no šiem grāvjiem nāk no Dūņezera pār purvu

uz Enguri.

Dabīgi valgā purvā vidēji: H
2
O — 91.20% (svārstās no

93.46% purva augšslāņos līdz 88.99% apakšslāņos), organisko

vielu — 8.61%, minerālvielu —
0.19%.

Dūņezeru no S un W pusēm ietver būņezera purvs, N un

E pusē — kalnains priežu mežs. Ezeru no visām pusēm ap-

ņem šaura niedru-grīšļu josla. Ezera dibens staigns, ūdens sekls.

Krasti diezgan stingri un paceļas apm. 0.5 m pār ūdens līmeni.

Ezera platība — apm. 3. ha. Ūdens paraugs ņemts ezera S galā,

un purva dziļums šai ezeru ietverošā daļā — 3.25 m.

1931. g. nokrišņu daudzums 705.7 mm, pie kam vislielākais

daudzums oktobra mēnesī — 109.1 mm.

1932. g. no 1. I līdz 28. VI — 208.8 mm. Janvārī — 47.0.

februārī — 19.9, martā — 15.7, aprīlī — 34.9, maijā — 58.6, no

1. līdz 28. VI — 32.7 (lietus dienu 9: 1. VI — 0.6, 16. VI —

7.4, 17. VI — 7.5, 18. VI
— 3.6, 19.VI — 8.2, 20. VI — 2.8, 21. VI

— 1.2, 22. VI — 0.8, 24. VI — 0.6).

Puzes-.launzemju meteoroloģiska stacija.
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Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 1.9°.

pH = 7.3.

28. VI. 32.

№ 2. Pelciņu ezers.

Pelciņu ezerpurva, Ventspils apr., Usmas pagasta, Rendas

virsmežniecības Rendas novada.

(2. zīm.)

Zāju purvs, kas sāk jau pārveidoties pārejas purva tipā. Zāļu

purvs vietām apaudzis ar lapu kokiem, pārejas purvs — priedī-

tēm un bērziem. Purvu no visām pusēm ietver jaukts mežs.

Purva platība — 32 ha, maksimālais dziļums — 5.50 m. Līdz

1.0 m dziļumam — vidēji un labi sadal. koku-sfagnu (2:8) kūdra

ar grīšļu, niedru, hipnu, skostu un paparžu piejaukumu, no 1.0 m

līdz 2.0 m un dažās vietās līdz 3.0 m — labi sadal. sfagnu-grīšļu-

koku (1:3:6) kūdra ar sapropela un Si0
2

piejaukumu; purva dzi-

ļākos slāņos — sapropelis. Purva pamatā — smilts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu —
35.10% (svārstās no

22.33% augšslāņos līdz 54.72% purva apakšslāņos).

1 m 3 dabīgi valgas kūdras dod vidēji sausnes 100.5 kg (svār-
stās no 64.3 kg augškārtās līdz 135.5 kg apakškārtās).

Purva izrakts jauns novadgravis, kas ūdeņus novada Lūkšu

ezerā.

76.0 0.10 0.0 2.0

5.0
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Dabīgi valga purva vidēji: H,O — 90.30% (augšslāņos 93.68%,

apakškārtās — 87.10%), organisko vielu — 8.37%, minerālvielu —

4.53%.

Pelciņu ezeru no visām pusēm apņem zāļu un pārejas purvs.

Ezers strauji aizaug ar niedrām, grīšļiem, stiebriem, vilka vālī-

tēm, ašaviem un vietām arī hipniem un sfagniem. Brīvs ūdens

saskatāms tikai vietvietām ezera vidū. Ezera malas loti staignas.

Ezera platība apm. 8 ha un ūdens dziļums tai 3.8 m.

Kūdras slānis ezera mala apm. 4.0 m biezs un sapropela

kārta — 1.5 m.

1931. g. nokrišņu 723.7 mm, pie kam vislielākais daudzums

janvāra mēnesī — 98.2 mm. 1932. g. no 1.1 līdz 11.VH —

230.7 mm. Janvārī — 44.3, februārī — 23.8, martā — 16.1, ap-

rīlī — 49.0, maijā — 50.1, jūnijā 35.4, no 1. līdz 11. VII — 12.0

(lietus dienu 1: 8. VII — 12.0).

Ezermuižas meteoroloģiska stacija.

ūdens analizē.

Krasa: mazliet iedzeltāna.

Cietība (attiecināta uz CaO): 6.9°.

pH = 7.4.

11. VII. 32.

78.4 0.09 0.0

3.0

5.0
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№ 3. Sventiņu ezers.

Sventinu purva, Kuldīgas apr., Rendas pag., Rendas virsmežnie-

cības II iecirknī.

(3. zīm.)

Sventinu purvs atrodas apm. 12 km no Spares stacijas un

apm. 5 km no Rendas.

Sunu purvs, apaudzis retam priedītēm un bērziem

Purva platība — apm. 5 ha, maksimālais dziļums — 8.50 m

Purva pamatā smilts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 6.32% (svārstās no

5.10% līdz 7.54%).

Fe
2
0

3
+ A1

2
0

3
— 0.917%, CaO — 2.146%, MgO — 0.251%,

K
2
O — 0.083%, Na

2
0 — 0.388%, S0

3

— 1.380%, P
2
0

5
— 0.065%;

N — 1.95% (svārstās no 0.64% līdz 2.97%).

1 m 3dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 35.5 kg, mine-

rālvielu — 2.24 kg, Fe
2
O

a
+ Al

2
0

3
—0.325 kg, CaO —0.761 kg,

MgO — 0.089 kg, K2O — 0.028 kg, Na
2
0 — 0.137 kg, S0

3
—

0.489 kg, P
2
0

5
— 0.023 kg; N — 0.692 kg.

Sventinu purvs ir aizaudzis ezers un loti slapjš. Kalnainā ap-

vidus dēl ūdeņus novadīt loti grūti.

Dabīgi valgā purvā vidēji: H
2
O — 96.50% (svārstās no 96.11%.

līdz 97.14%), organisko vielu — 3.28%, minerālvielu — 0.22%.

Sventinu ezeru no E, EN un ES pusēm ierobežo priežu mežs, no

pārējām pusēm to ietver Sventinu purvs. Ezera platība apm. 2 ha.

Šaurā joslā ap ezeru aug grīšļi, niedras, vilku vālītes, skalbes un

papardes. Ezers loti dūņains, krasti staigni.

1931. g. nokrišņu 815.5 mm, pie kam vislielākais nokrišņu

daudzums augusta mēnesī — 128.2 mm. 1932. g. no 1. I līdz

29. IX — 516.5 mm. Janvāri — 63.5, februāri — 28,7, martā —

26,8, aprīlī — 51.4, maijā — 57,8, jūnijā — 35,4, jūlijā — 133.0,

augustā — 36.5, no 1. līdz 29. IX — 83.4 (lietus dienu 16: 2. IX

— 1.1, 3. IX — 8.6, 4. IX — 9.1, 5. IX — 0.4, 6. IX — 6.2, 11. IX

— 21.0, 12. IX — 9.1, 13. IX — 5.9, 14. IX — 1.5, 18. IX — 5.0,

19. IX — 1.9, 20. IX — 2.4, 21. IX — 6.0, 22. IX — 0.5, 23. IX —

2.3, 27. IX — 2.4).

Usmas Pluces meteoroloģiska stacija.
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Ūdens analizē.

Krasa: dzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.1°.

pH
-

7.2.

29. IX. 32.

№ 4. Linmārces ezers.

Linmarces purva, Kuldīgas apr., Rendas pag., Rendas virsmežnie

čības Rendas novadā, apm. 4 km no Rendas.

(4. zīm.)

Linmārces ezeru E un W pusē ierobežo pārejas un sūnu

purvs, kurš pāriet priežu mežā. Sūnu purvs apaudzis nelielām

priedītēm. Purva platība apm. 10 ha un maksimālais tā dziļums

1.25 m. Kūdras slānojumā loti labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra.

Purvs nav susināts un kritums novirzās Linmārces ezerā. Ezera

S un N apkārtnē — kalnains priežu mežs. Ap ezeru šaurā joslā

aug zāļu purvu augi un bērzi.

Ezers strauji aizaug un ta malas ļoti staignas.

1932. g. nokrišņu daudzums no 1. I līdz 27. IX — 516.5 mm.

Sk. Ns 3. — Usmas Pluces meteoroloģiska stacija.

0.19 0.0 2.0

3.0
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2. attēls.
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Cdens analizē.

Krasa: viegli iedzeltana.

Cietiba (attiecināta uz CaO): 0.7° (pārejoša cietība 0.5°).
pH = 5.4.

27. IX. 32.

№ 5. Lanciņu ezers.

Lanciņu purva, Kuldīgas apr., Rendas un Kabiles pag., Rendas

virsmežniecības Kabiles nov. IV iecirknī.

(5. zīm.)

Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purva dienvidus dala

klajāka un vietām purvs izdedzis. Purvu apņem diezgan slapjš

priežu un jauktu koku mežs.

Purva platība — 75 ha, maksimālais dziļums 8.5 m. Līdz

2.0 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 3.0 m dziļumā — labi

sadal. spilvu-koku-sfagnu (1:4:5) kūdra, 4.0 m dziļumā — labi sa-

dal. hipnu-koku (5:5) kūdra. Purva pamatā smilts. Kūdras sausnē

vidēji: minerālvielu — 2.52% (svārstās no 1.05% augškārtās līdz

4.26% apakšslāņos), Fe
2
0

3
+ A1

2
0

3
— 0.494%, CaO —0.620%, MgO

— 0.070%, K
2
O — 0.039%, Na

2
0 — 0.039%, S0

3
— 0.305%,

P
2
0

5
— 0.028%; N — 1.05% (svārstās no 0.52% augšslāņos līdz

1.65% apakškārtās).

58.4 0.07 0.0 3.0

2.0
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I m 3 dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 94.3 kg, mi-

nerālvielu — 2.38 kg, Fe
2
0

3
+ A1

2
0

3
— 0.470 kg, CaO — 0.585 kg,

MgO — 0.066 kg, K
2
O — 0.037 kg, Na

2
0 — 0.037 kg, S0

3
—

0.288 kg, P
2
0

5
— 0.026 kg; N — 0.990 kg.

Purvu no visām pusēm ierobežo uzkalni, un tas nav susināts.

Dabīgi valgā purvā vidēji: H
2
O — 91.68% (svārstās no 94.14%

augškārtās līdz 88.59% apakškārtās), organisko vielu 8.11%, mi-

nerālvielu — 0.21%.

Lanciņu ezers atrodas sūnu purva NW daļā. Krasti diezgan

stingri. Ezera dibens dūņains. Purva dziļums ezera apkārtnē

(neieskaitot sapropela kārtu) 5.25 m.

1932. g. nokrišņu daudzums no 1. I līdz 11. X — 576.9 mm.

Septembrī — 85.3, no 1. līdz 11. X — 58.5 (lietus dienu 6: 2. X —

9.9, 3. X — 2.3, 4. X — 4.6, 5. X — 20.7, 10. X — 8.8, 11. X —

12.2).

Sk. No 3. — Usmas Pluces meteoroloģiska stacija.

Cdens analizē.

Krasa: gandrīz bez krasas.

Cietība (attiecināta uz CaO): I.l° (pārejoša cietība 0.9°).

pH = 6.8.

11. X. 32.

0.06 0.0 1.0 3.0
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№ 6. Aces ezers.

Stulbju purva, Kuldīgas un Tukuma apr., Vānes un Matkules pag.,

Rendas virsmežniecības Vānes nov. V iecirknī.

(6. zīm.)

Sunu purvs, vietām apaudzis ar priedītēm, vietām klajš.

Purva platība — 309 ha, maksimālais dziļums — 8.25 m.

Līdz 3.0 m dziļumam — maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu

kūdra, no 3.0 līdz 6.0 m — vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu

kūdra, dziļākos slāņos — labi sadal. spilvu-koku-sfagnu (1:2:7)

kūdra, kas apakšslānī pāriet sapropelī un zilajā mālā. Purvu pa-

matā — vietām smilts, vietām māls. —

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 1.42% (svārstās no

0.70% augšslāņos līdz 2.67% apakšslāņos), Fe
2
O

s
+ AĻO

3
—

0.166%, CaO — 0.312%, MgO — 0.044%, K
2
O — 0.026%,

Na
2
0 — 0.029%, S0

3
— 0.290%, P2

0
5

— 0.013%; N — 1.05%

(svārstās ,no 0.85%) augšslāņos līdz 1.21% apakšslāņos).

1 m 3 dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 55.2 kg

(svārstās no 41.5 kg līdz 82.5 kg), minerālvielu — 0.784 kg,

Fe
2
0

3
+ A1

2
0

3
— 0.091 kg, CaO — 0.172 kg, MgO — 0.024 kg,

K
2
O — 0.014 kg, Na

2
0 — 0.016 kg, S0

3
— 0.160 kg, P

205 —

0.007 kg; N — 0.579 kg.

Ap Aces ezeru izrakts gravis, kas ūdeņus novada Vānes ezera.

Dabīgi valgā purvā vidēji: H
2
O — 94.00% (svārstās no

augšslāņos līdz 91.64% apakšslāņos), organisko vielu — 5.15%,

minerālvielu — 0.085%.

Aces ezers atrodas Stulbju purva N galā, iedobumā. Augu

ezerā neredz. Ezera dibens dūņains, krasti cieti un paceļas apm.

0.3 m pār ūdens līmeni. Kūdras slāņu dziļums ezera malā snie-

dzas līdz 5.5 m un sapropeļa kārtā — 1.0 m.

1931. g. nokrišņu daudzums 705.6 mm, pie kam vislielākais

daudzums jūnija mēnesī — 124.0 mm. 1932. g. no 1. I līdz 17. X

— 426.8 mm. Janvārī — 40.5, februārī — 21.1, martā — 12.9.

aprīlī — 44.5, maijā — 42.5, jūnijā — 28.2, jūlijā — 60.4, au-

gustā — 43.6, septembrī — 76.9, no 1. līdz 17. X — 56.2 (lietus

dienu 13: 1. X — 1.0, 2. X — 7.9, 3. X — 1.3, 4. X — 3.8,

5. X — 10.5, 10. X — 5.3, 11. X — 10.2, 12. X — 6.9, 13. X

— 0.6, 14. X — 0.1, 15. X — 1.1, 16. X — 2.5, 17. X — 5.0).

Kabiles Jaun-Iskaņu meteoroloģiska stacija.
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Cdens analizē.

Krasa: dzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 0.9° (pārejoša cietība 0.8°).

pH = 6.3.

17. X. 32.

№ 7. Sīļu purva ezers.

Siļu purva, Tukuma apr., Semes pag., Vecmoku virsmežniecības

Sēmes nov. 111 iecirknī.

(7. zīm.)

Sunu purvs, vietām apaudzis ar retam priedītēm, vietām

klajš. Purva platība — 190 ha, maksimālais dzijums — 8.0 m.

No 1.0 līdz 4.0 m dziļumam vidēji sadal. spilvu-sfagnu (2:8)

kūdra, dziļākos slāņos tā pāriet sapropelī ar grīšļu un ūdens augu

(papardes, skostas) piemaisījumu. Purva pamatā — smilts, vietām

glīzda.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 3.36% (svārstās no

1.64% virsslāņos līdz 14.53% apakšslāņos), Fe
2
0

3
+ A1203

—

0.454%, CaO — 0.605%, MgO —0.075%, K
2
O — 0.038%, Na

2
0 —

0.034%, S0
3

— 0.375%, P2
0

5

— 0.028%; N —
1.25% (svārstās

no 0.54% līdz 2.52% purva apakškārtās).
1 m 3 dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 75.5 kg

(svārstās no 58.0 kg līdz 94.0 kg), minerālvielu —2.54 kg, Fe
2
0

3
-f

+ A1
203

— 0.343 kg, CaO — 0.457 kg, MgO — 0.056 kg, K
2
O

I.ŪR. Lauksaimniecības fakultātes sērija 11. 32

0.05 0.0 3.0 2.0

6.0
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— 0.029 kg, Na,o — 0.026 kg, SO
:!
— 0.283 kg, P

205
— 0.021 kg;

N — 0.944 kg. —

Purvs samēra pasauss. Gar ezeru iet vairāki veci aizauguši

grāvji.

Dabīgi valga purva vidēji: H2O — 92.10% (svārstās no 94.25%

līdz 90.60%), organisko vielu — 7.63%, minerālvielu — 0.27%.

Ezers atrodas Sīļu purva vidū. Krasti diezgan sausi un ap-

auguši priedītēm. Kūdras slāņa dziļums ezera apkārtnē 5.0 m un

sapropeļu kārta — 1.5 m.

1931. g. nokrišņu daudzums 649.0 mm, pie kam visvairāk au-

gusta mēnesī — 91.9 mm. 1932. g. no 1. I līdz 5. XI — 522.0 mm.

Janvārī — 33.5, februārī — 20.2, martā 11.6, aprīlī — 35.6, maijā

— 65.2, jūnijā 44.0, jūlijā 79.9, augustā 64.3, septembrī 78,5, ok-

tobrī — 82.8, no 1. līdz 5. XI — 6.4 (lietus dienas 3: 3. XI —

4.2, 4. XI — 0.4, 5. XI — 1.8).

Pūres meteoroloģiska stacija.

Cdens analizē.

Krasa: mazliet iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.1° (pārejoša cietība 1.9°).

pH = 7.3.

5. XI. 32.

5.0 9.0 0.20
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№ 8. Lielezers.

Raganu purva, Rīgas un Tukuma apr., Slokas un Smārdes pag.,

Tukuma virsmežniecības Smārdes-Slokas novadā.

(8. zīm.)

Sunu purvs, apaudzis ar prieditem, vietām klajš un vietām

pa daļai miris.

Purvu apņem mežs. S un E puse purvs pariet Ķemeru sēr-

avotu rajonā.

Purva platība 1211 ha, maksimālais dziļums 6.0 m. Visā purvā,

atskaitot malu joslas, līdz 2.0 m dziļumam — maz sadal. spilvu-

sfagnu (1:9) kūdra, dziļākos slāņos sadal. pakāpe pieņemas un

sfagnu kūdrai jaucas klāt koku, grīšļu un niedru kūdra, kas pa-

kāpeniski līdz ar slāņa dziļumu pieaug. Apakšējos slāņos — uz

4.0, 5.0 un 6.0 m sastop tikai labi un ļoti labi sadal. jauktu sfagnu,

koku, grīšļu un niedru kūdru.

Purva pamata — zilais mals un ģipšains dolomīts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 3.76% (svārstās no 1.25%

līdz 7.68%), Fe
2
0

3
+ AĻO

3
— 0.22%, CaO — 0.82%, MgO —

0,18%, S0
2

— 0.70%, P
2
0

6
— 0.04%; N — 2.07% (svārstās no

0.94% līdz 3.16% purva apakšslāņos).

1 m 3 dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 73.5 kg

(svārstās no 49 kg līdz 125 kg), minerālvielu — 2.76 kg, Fe 2o3 +

+ Al*Os —0.16 kg, CaO —0.60 kg, MgO —0.13 kg, SO
3
—0.52 kg,

P205 — 0.03 kg; N — 1.52 kg. —

Purvs nav grāvots. Kritums uz jūru un NE pusi — Slocenes

upē. Nesadalījušos un vāji sadal. spilvu-sfagnu kūdras slāņos

ūdens daudzums svārstās no 94.13% līdz 95.88%>, dziļākos slāņos

ar jauktu kūdru un lielāku kūdras sadalīšanos ūdens daudzums

svārstās no 91.00% līdz 91.89%, apakšējos slāņos ūdens daudzums

noslīd no 87.50% līdz 89.95%.

Dabīgi valga purva vidēji: H
2
O — 93.45%, organisko vielu

— 6.30%, minerālvielu — 0.25%.

Lielezers atrodas Raganu purva E pusē, un to no visām pu-

sēm ierobežo pa daļai miris sūnu purvs, kas apaudzis ar priedī-

tēm un bērziņiem.

Ezera krasti stingri un paceļas līdz 0.5 m pār ūdens līmeni.

Ūdens ezerā dzidrs un ūdens augi tai no krasta nav saskatāmi.

Ezera platība apm. 15 ha, ūdens dziļums apm. 5 m.
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Purva dziļums ezera tuvāka apkārtne 5.5 m. Ezers atrodas

Ķemeru sēravotu rajonā.

1931. g. nokrišņu daudzums 637.8 mm, vislielākais daudzums

jūlija mēnesī — 101.6 mm. 1932. g. no 1. I līdz 12. VIII —

307.2 mm. Janvārī — 15.5, februārī — 22.3, martā — 15.2,

aprīlī — 24.4, maijā — 71.9, jūnijā — 32.4, jūlijā — 43.7, no

1. līdz 12. VIII — 81.8 (lietus dienu 10: 1. VIII — 1.1, 3. VIII —

4.5, 4. VIII — 8.3, 5. VIII — 15.7, 6. VIII — 16.5, 7. VIII —

16.7, 9. VIII — 11.8, 10. VIII — 0.2, 11. VIII — 6.8, 12. VIII

— 0.2). Ķemeru meteoroloģiskā stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): I.o°.

pH = 5.2.

12. VIII. 32.

№ 9. Ķemeŗu purva ezers.

Raganu purva, Rīgas un Tukuma apr., Slokas un Smārdes pag.,

Tukuma virsmežniecības Smārdes-Slokas novadā. (Sk. N? 8.)

(8. zīm.)

Ezers atrodas uz W pusi no Lielezera uz Ķemeru sēravotu

rajona robežas. Visapkārt ezeram sūnu purvs. Ezers strauji aiz-

aug ar sfagniem, un brīvam ūdenim var piekļūt tikai no purva

E puses. Ezera platība — apm. 12 ha. Purva dziļums ezera tu-

vākā apkārtnē — 6.0 m.

Sk. ,Y> 8. — Ķemeru meteoroloģiska stacija.

102.6

0.09

0.0

2.0

2.0
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Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 1.4°.

pH ±i 5.1.

12. VIII. 32.

№ 10. Lielā tīreļa ezers.

Lielajā tirelpurva, Jelgavas un Tukuma apr., Smārdes, Kaln-

ciema un Džūkstes pag., Tukuma un Bērzsīpeles virsmežniecībā.

(9. zīm.)

Sunu purvs, apaudzis ar purva priedītem, vietām ari klajš

Purvam visapkārt slapjš priežu un bērzu mežs.

Purva platība — 5104 ha, maksimālais dziļums — 8.0 m.

Purva pamata smilts.

Biezākais kūdras slānis ir purva centrāla daļa.

Purva virsslāuos līdz 3.0 m dziļumam — maz sadal. sfagnu

un spilvu-sfagnu kūdra, vidēja dziļuma slāņos — tāda pati kūdra

pēc sava botāniska rakstura, tikai vairāk sadalījusies; bet purva

apakšslāņos — pēdējos I—2 m — labi sadal. spilvu-koku-sfagnu

(1:2:7) un spilvu-sfagnu: koku (2:3:5) kūdra, vietām ar grīšļu

piemaisījumu.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 2.90% (svārstās no

0.93% līdz 3.65% augš- un vidus slāņos un no 4.70% līdz 9.18%

purva apakšslāņos), Fe
2
0

3
+ A1

2
0

3
— 0.579%, CaO — 0.660%,

MgO — 0.073%, K
2
O — 0.031%, Na

2
0 — 0.032%, SO

3
— 0.405%,

P
2
0

6

— 0.031%; N — 1.20% (svārstās no 0.96% līdz 1.52%).

0.08 0.0 2.0

3.0
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1 m
:! dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes 51.8 kg

(svārstās no 42.0 kg līdz 105.8 kg apakšslāņos), minerālvielu —

1.50 kg, Fe,o
3

+ Al
2
O

s
- 0.299 kg, CaO — 0.341 kg, MgO —

0.038 kg, K.O — 0.016 kg, Na
2
0 — 0.017 kg, SO, — 0.209 kg,

P
tO, — 0.016 kg; N — 0.622 kg. —

Purvā grāvju nav. Kritums no purva masīva centrālās daļas

uz malām, kur mežmalās ir daži veci grāvji. 1932. g. sākts rakt

Kaigas kanālis. kas ietekmēs ūdens režīmu purva dienvidgalā un

pa daļai arī vakarmalā.

Dabīgi valga purva vidēji: H
2
O — 93.60% ( augš- un vidus

slānī svārstās no 95.60% līdz 93.70% un apakšslānī — no 90.64%

līdz 89.53%).

Lielā tīreļa ezers atrodas purva E daļā, apm. 0.5 km no purva

malas, kura šai daļā augsta un kāpaina. Ezera platība ir apm.

10 ha, un to no visām pusēm apņem ar nelielām priedītēm ap-

audzis sūnu purvs. Ezerā ir vairākas saliņas, kas arī apaugušas

ar priedītēm. Dažās vietās ezers pamazām aizaug ar sfagniem.

Kūdras slāņa biezums ezera apkārtnē 4.5 — 5.0 m.

Nokrišņu daudzums no 1. līdz 18. VIII — 82.0 mm (lietus

dienu 11: 1. VIII
— 1.1, 3. VIII — 4.5, 4. VIII — 8.3, 5. VIII

— 15.7, 6. VIII
— 16.5, 7. VIII — 16.7, 9. VIII — 11.8, 10. VIII

— 0.2, 41. VIII — 6.8, 12. VIII — 0.2, 16. VIII — 0.2).

Sk. M 8. — Ķemeru meteoroloģiska stacija.

Krāsa: iedzeltāna.
odens ana,ize

'

Cietība (attiecināta uz CaO): 1.2° (pārejoša cietība 1°).

pH = 6.9.

1 litra ūdens mg

18. VIII. 32.

91.3

0.07

0.0

2.0

4.0
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№ 11. Ložmetēju kalna purva ezers.

Ložmetēju kalna purvā, Rīgas un Jelgavas apr., Babītes un Kaln-

ciema pag., Rīgas pilsētas — Bērzsīpeles virsmežniecības Kaln-

ciema novadā.

(10. zīm.)

Sunu purvs, apaudzis ar purva priedītēm, vietām klajš.

Purva platība — 1283 ha (Rīgas pilsētas daļā — 702 ha,

valsts — 595 ha), maksimālais dzijums — 3.50 m. Līdz 1.0 m

dzijumam — maz sadal. spilvu-sfagnu (2:8) kūdra, līdz 2.0 m —

vidēji sadal. spilvu-sfagnu (1:9) kūdra ar koku piejaukumu, dzi-

ļākos slāņos — labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra (2:8) ar koku pie-

jaukumu.

Purva pamata — smilts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu —
4.15% (svārstās no

2.13% līdz 8.08%).

1 m"' dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 56.5 kg

(svārstās no 48.5 kg līdz 121.5 kg).

Purva valsts dala ir vairāki veci un jauni grāvji, ūdeņus

novada Lielupē.

Dabīgi valgā purvā vidēji: H
2
O — 93.20% (svārstās no 94.80%

purva virskārtās līdz 89.13% purva apakšslāņos), organisko vielu

— 6.52%, minerālvielu — 0.28%.

Ezers atrodas Ložmetēju kalna purva NW daļā. Ezeru no vi-

sām pusēm ierobežo klajš sūnu purvs, tikai N galā vietām retas

priedītes. Ezera krasti sausi. Ūdens skaidrs. Purva dziļums ezera

apkārtnē — apm. 3.0 m.

1931. g. nokrišņu daudzums 569.5 mm, visvairāk maija mē-

nesī — 78.5 mm. 1932. g. no 1. I līdz 8. XII — 683.6 mm. Jan-

vārī 25.1, februārī — 25.2, martā — 17.5, aprīlī — 19.4, maijā —

71.1, jūnijā — 69.6, jūlijā— 57.2, augustā — 173.2, septembrī — 93.5,

oktobrī 100.9, novembrī - 22.8, no 1. līdz 8. XII — 8.1 (lie-

tus dienu 5: 2. XII — 3.2, 3. XII — 3.4, 4. XII — 0.5, 5. XII

— 0.5, 8. XII — 0.5).

Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.
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Ūdens analizē.

Krasa: viegli iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): I.l° (pārejoša cietība 0.8°).

pH = 5.6.

1 litra ūdens mg

Iztvaicēs kopatlikums (110°C)
.. .

90.6

Organisko vielu oksidācijai (skābā

vidē) patērētais KMn0
4

60.4

NH
3

0.12

N,03
0.0

N
2
o

r, pazīmes

S0
3

1.0

Si0
2

14.0

P
2
0

6
0.17

Cl 2.7

/Nogulās — pazīmes 1
re

ļ Šķīdumā - 0.21 /
"

K
2
O 1.70

Na
2
0 1.90

8. XII. 32.

№ 12. Ložmetēju kalna purva ezers.

(10. zīm.)

Ezers atrodas Ložmetēju kalna purva NE puse. (Sk. Jsl? 11.)

Ezeru ierobežo ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ezera

vidū neliela saliņa, kas arī apaugusi priedītēm. Ezera krasti sausi,

ūdens — skaidrs. Purva dziļums ezera apkārtnē — apm. 3.0 m.

Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 13. XII — 8.3 (lie-

tus dienu 6: 2. XII — 3.2, 3. XII — 3.4, 4. XII — 0.5, 5. XII

0.5, 8. XII — 0.5, 10. XII — 0.2).

Sk. .No 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.
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Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): I.l°.

pH — 5.2.

13. XII. 32.

№ 13. Cenas tīreļa akači.

Cenas tīrelī, Rīgas, Jelgavas apr., Pēternieku, Olaines, Kaln-

ciema, Babītes pag., Rīgas pils., Vircavas virsm., Valgundes Ozol-

muižas novadā.

(11. zīm.)

Cenas tīrelis ir dala no lielā tīreļa, kas novietojies starp Rī-

gas-Jelgavas dzelzceļu un Lielupi. Uz VV, S un E purvu ierobežo

mežs, uz N — turpinās lielais tīrelis.

Purva vidus dala — akačains sūnu purvs, kuru ietver ievē-

rojami plaša niedru-grīšļu josla; vietām tā klaja, vietām apaugusi

ar bērziem un kārklu krūmiem.

Purva platība — 7166 ha suna purva + 830 ha zaļu un +

172 ha pārejas purva; maksimālais dziļums 6.0 m.

Purva apakšējos slāņos, bieži vien tieši uz smilts, atrasta

hipnu kūdra, vietām tā jaukta ar sfagniem, un ir vietas, kur tieši

uz slapjām smiltīm auguši sfagni.
Uz apakšējā hipnu slāņa nogulusies sfagnu-grīšļu kūdra, kurā

sastop arī koku atliekas. Nākošais slānis ir spilvu-sfagnu kūdra,

un šī kūdra ir arī purva kūdras galvenā daļa. Līdz 1.0 m dzi-

ļumam — vāji sadal. sfagnu kūdra, līdz 3.0 m — vidēji sadal.

70.0 0.06 0.0 1.0

4.2



507

spilvu-sfagnu kūdra; 4 m dziļumā — vidēji sadal. grīšlu-sfagnu

kūdra ar hipnu piejaukumu, 5 m dziļumā — labi sadal. grīšlu-

sfagnu kūdra ar koku atliekām un 6 m dziļumā — loti labi sadal.

sfagnu-hipnu-grīšlu-koku kūdra + Sio2. Purva pamatā — smilts.

Kūdras sausne vidēji: minerālvielu — 2.34% (svārstās no

1.26% līdz 3.92%), Fe
2
0

3
+ A1

2
0, — 0.39%, CaO — 0.52%,

SO, — 0.21%, P
2
O

r
, — 0.06%, K

2
O — 0.12%; N — 1.20%

(svārstās no 0.77% līdz 2.07% purva apakšslāņos).

1 m
:i

dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 72.0 kg

(svārstās no 55 kg līdz 102 kg), minerālvielu — 1.68 kg, Fe 203
+

+ A1
2
0, — 0.28 kg, CaO — 0.37 kg, SO., — 0.15 kg, P

2
O

r>
—

— 0.04 kg, K
2
O — 0.09 kg; N — 0.86 kg.

Ūdens daudzums sūnu purva daļā ievērojami augsts; dabīgi

valgā purvā vidēji: H
2
O — 93.40% (svārstās no 94.80% līdz

91.35%), organisko vielu — 6.45%, minerālvielu — 0.15%. —

Lielākais akacis, no kura ūdens paraugs ņemts, atrodas Ce-

nas tīreļa Babītes pagasta robežās. Ap akaci sūnu purvs ar loti

retām priedītēm. Purva dziļums akača apkārtnē 4.0 m.

Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 6. XII — 7.6 (lietus

dienu 4: 2. XII — 3.2, 3. XII — 3.4, 4. XII — 0.5, 5. XII — 0.5).

Sk. .\j 11. - Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: viegli dzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.6° (pārejoša cietība 2.1°).

pH = 5.8.

1 litra ūdens mg

Iztvaicēs kopatlikums (110°C) . . . 95.8

Organisko vielu oksidacijai (skāba

vide) patērētais KMn0
4

43.2

NH, 0.07

N.,0, 0.0

N
2
O

r, 2.0

SO, 3.0

SiO., 11.0

P„O r, 0.18

Cl 2.7

„ / Nogulās — 0.24 \
f6

\ Šķīdumā - 0.27 /
U,i>l

X.,0 1.50

6. XII. 32. Na.O 1.70
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4. attēls.
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№ 14. Cenas tīreļa ezers.

Cenas tīrelī, Rīgas apr., Babītes pagasta. (Sk. Ai 13.)

(11. zīm.)

Ezeram iegarena forma, un tā garums pārsniedz 1 km. Ezerā

vairākas ar priedītēm apaugušas saliņas. Ezeru apņem ar retām

priedītēm apaudzis sūnu purvs. Kūdras slāņa dziļums ezera ap-

kārtnē 4.5 m.

Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 12. XII — 8.3 (lietus
dienu 6: 2. XII — 3.2, 3. XII — 3.4, 4. XII — 0.5, 5. XII —

0.5, 8. XII — 0.5, 10. XII — 0.2).

Sk. Js(y 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē

Krasa: gandrīz bez krasas.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.9° (pārejoša cietība 2.1°).

pH = 7.0.

12. XII. 32.

№ 15. Cenas tīreļa ezers.

Cenas tīreļa austrumdaļa, Rīgas apr.. Olaines pagasta. (Sk. «N» 13.)

(12. zīm.)

Ezers atrodas sūnu purva vidū. Ezerā vairākas ar priedītēm

apaugušas saliņas, tāpat ezera krasti apauguši ar nelielām purva

priedītēm. Ezera platība apm. 15 ha. Kūdras slāņa dziļums ezera

apkārtnē 4.0 m.

48.8

0.07

0.0

1.0

3.0
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Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 22. XI — 16.3 (lietus

dienu 8: 3. XI — 4.0, 4. XI
— 2.8, 5. XI — 4.5, 6. XI — 0.1,

10. XI — 0.5, 16. XI — 2.0, 17. XI — 1.6, 22. XI — 0.8).

Sk. JMq 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: dzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.7° (pārejoša cietība 2.1").

pH = 5.3.

22. XI. 32.

№ 16. Cenas tīreļa akači.

Medema purva (Cenas tīreļa dala), Rīgas apr., Olaines pag., Rīgas

virsmežniecības Baložu novadā.

(13. zīm.)

Ar priedītēm apaudzis akačains sūnu purvs, vietām klajš. Rī-

gas-Jelgavas dzelzceļš un šoseja purvu pārdala E un W dalās.

Purva platība 3620 ha, maksimālais dziļums — 7.5 m.

Līdz 1.0 dziļumam — maz sadal. sfagnu kūdra, līdz 2.0 un

3.0 m dziļumam — vidēji sadal. spilvu-sfagnu (2:8) kūdra, dziļāk
— labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra ar koku piejaukumu. Purva

pamatā — smilts, vietām ortšteins.

116.4 0.09 0.0 2.0
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Kūdras sausnē vidēji: minerālvielu — 3.40% (svārstās no

1.85% līdz 5.48%). Dažos purva slāņos minerālvielu daudzums

loti augsts un svārstās ap 18.50%.

1 nr dabīgi valgas kūdras dod vidēji: sausnes — 62.5 kg

(svārstās no 54.5 kg līdz 95.0 kg).

Dabīgi valga purva vidēji: Ii
2
0 — 93.10% (svārstās no 94.60%

līdz 88.95% purva apakšslāņos), organisko vielu — 6.66%, mine-

rālvielu 0.24%.

Ar akačiem sevišķi bagāta purva W dala, uz VV no Rīgas-

Jelgavas dzelzceļa. No viena šāda akača ūdens paraugs arī

ņemts. Ap akačiem klajš sūnu purvs. Purva dziļums akača ap-

kārtnē — 2.25 m, un tai tikai sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra.

Nokrišņu daudzums 1932. g. no l. līdz 26. XI — 18.3 (lietus

dienu 11: 3. XI — 4.0, 4. XI — 2.2, 5. XI — 4.5, 6. XI —0.1,

10. XI —0.5, 16. XI —2.0. 17. XI —1.6, 22. XI —0.8, 23. XI —

0.7, 25. XI — 1.7, 26. XI — 0.2).

Sk. JS(o 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.4" (pārejoša cietība 1.3°).

pH - 6.8.

26. XI. 32.

51.5 0.02 0.0 1.0
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№ 17. Medema purva ezers.

Medema purva W daļas E puse, tuvu dzelzceļam. (Sk. JMo 16.)

(13. zīm.)

Ezeru no trim pusēm apņem klajš sūnu purvs, no E puses

ezeram pienāk klāt jaukts mežs. Kūdras slāņa dziļums ezera ap-

kārtnē — 5.0 m. Līdz 4.0 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu

un spilvu-sfagnu kūdra, dziļāk — labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra

ar koku piejaukumu. Dibenā — smilts un ortšteins. —

Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 25. XI — 18.1 (lietus

dienu 10: 3. XI — 4.0, 4. XI — 2.2, 5. XI — 4.5, 6. XI — 0.1.

10. XI —0.5, 16. X1—2.0, 17. XI —1.6, 22. XI — 0.8, 23. XI —

0.7, 25. XI — 1.7).

Sk. JNfe 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: dzeltana.

Cietība (attiecināta uz CaO): 2.9° (pārejoša cietība 2.3").

pH = 6.8.

25. XI. 32.

61.6 0.05 0.0
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№ 18. Cenas tīreļa ezers.

Cenas tīreļa austrumdaļa, Rīgas apriņķī, Olaines pag. (Sk. Nq 13.)

(12. zīm.)

Ezers (īsti sakot divi savā starpā savienoti ezeri) atrodas

sūnu purva vidū. Krasti apauguši ar priežu mežu, vietām ari

purva priedītēm. Kūdras slāņu dziļums ezera apkārtnē 2.5 m.

Nokrišņu daudzums 1932. g. no 1. līdz 21. XI — 14.9 mm

(lietus dienu 7: 3. XI — 4.0, 4. XI — 2.2, 5. XI — 4.5, 6. XI —

0.1, 10. XI — 0.5, 16. XI — 2.0, 17. XI — 1.6).

Sk. JMq 11. — Kļavu muižas meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: dzeltāna.

Cietība (attiecināta uz CaO): 1.9° (pārejoša cietība 1.8°).

pH = 5.1.

21. XI. 32.

3.3LŪR. Lauksaimniecības fakultātes sērija II

58.8 0.10 0.0 1.0

3.5
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№ 19. Tīturgas ezers.

Medema purva, Rīgas apr., Katlakalna pagasta.

(14. zīm.)

Titurgas ezers atrodas Medema purva E daļas pašā E pusē.

(Sk. JNq 16.) Ezeram E pusē stiepjas pašaura zāļu purva josla, no

pārējām pusēm to apņem ar bieziem krūmiem apaudzis pārejas

purvs, kas pāriet sūnu purvā. Ezers strauji aizaug. Niedras ne

tikai aug ezera malā, bet šur tur niedrāji veidojas arī ezera vidū.

Ezera apkārtnē apm. 3.0 m dziļš kūdras slānis, kas pāriet 1.5 m

dziļā sapropeļa kārtā.

1931. g. nokrišņu daudzums 527.6 mm, visvairāk jūlija mēnesī

— 80.6 mm. 1932. g. no 1. I līdz 10. XII — 544.2 mm. Janvārī —

18.8, februārī — 9.4, martā — 6.2, aprīli — 17.7, maijā — 60.0,

jūnijā — 29.7, jūlijā — 83.4, augustā — 127.6, septembrī — 81.1,

oktobrī — 85.4, novembrī — 20.5, no 1. līdz 10. XII — 4.4 (lie-

tus dienu 4: 2. XII — 2.6, 3. XII — 1.0, 4. XII — 0.6, 5. XII

0.2).

Katlakalna Avotnieku meteoroloģiska stacija.

Ūdens analizē.

Krasa: iedzeltāna.

Cietība (attiecināta uz CaO): 10.1° (pārejoša cietība 6.1°).

pH = 7.6.

10. XII. 32.

127.6 0.09 0.0

2.0

50.0
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33*

83.093.1 150.0

144.3135.6
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Rīgas-Jelgavas iedobumā ietilpst (JMq 8 — JMq 19) loti plaši

sūnu purvi, viengabalaini pēc savas uzbūves un sastāva. Dominē

tais sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra. Kā izņēmums jāatzīmē Ke-

meru rajona purvi (If? 8 un Xq 9), kuros spilvu-sfagnu kūdra

sastopama tikai purvu virskārtās, bet dziļākos slāņos — jaukta

niedru, grīšļu un koku kūdra.

Kurzemes ziemeļaustrumu purvi (JMq 1 — JMq 7) novietojušies

augstienē. Šie purvi pa lielākai tiesai mazi (kā izņēmums, lie-

lāki sūnu purvi ir JMq 6 un JMq 7) un kūdras botāniskā un ķīmiskā

sastāvā, kā arī sadalīšanas pakāpē vērojama liela dažādība. Daži

no šiem purviem ievērojami dziļi.

Pedejo 10 gadu (1922.—1931.) nokrišņu novērojumi pētīto

purvu ezeru rajonos rāda šādu ainu.

Rīgas-Jelgavas iedobumā nokrišņu daudzums šais gados

svārstījies no 598.1 līdz 660.0 mm gadā, vidēji — 619 mm. Vasa-

ras mēnešos vidējais nokrišņu daudzums bijis 422.7 mm. Vislie-

lākais nokrišņu daudzums augusta mēnesī, vidēji — 89.9 mm.

Augstienē, Kurzemes ziemeļaustrumu vidienā, šai pašā laikā

nokrišņu daudzums svārstījies no 658.5 līdz 780.2 mm gadā, vi-

dēji — 698.5 mm. Vasaras mēnešos vidējais nokrišņu daudzums

bijis 442.5 mm. Augusta mēnesī vislielākais nokrišņu daudzums,

vidēji — 102.3 mm.

JMq 6 un JM« 7 purvu pamatā smilšains māls un vietām māls.

•N° 8 un JMq 9 (Ķemeru purvu rajons) purvu pamatā zilais māls

un ģipšains dolomīts, Cenas tīrelī — smilts un vietām ortšteins.

Pārējo purvu pamatā — smilts.

Kopsavilkumā purvu ūdeņi grupēti pēc purvu tipiem, pie kam

pārejas tipam pieskaitīti arī tie purvi, kuru raksturs vēl neizvei-

dots un kūdra jaukta pēc botāniskā sastāva un sadalīšanās pa-

kāpes.

Analižu datu kopsavilkums noskaidro sekojošo.

Krāsas ziņā izmeklētie ūdeņi dažādās intensitātes pakāpēs: sā-

kot ar viegli iedzeltāniem, gandrīz bezkrāsainiem, un beidzot

ar dzeltāniem.

pH sunu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 5.1 līdz 7.0, vidēji

6.0; pārejas — no 7.2 līdz 7.6, vidēji — 7.4.



517

Cietība. Sūnu purvu ezeru ūdeņos kopcietība svār-

stās no 0.7° līdz 2.9°, vidēji — 1.7°; pārejošā cietība

svārstās no 0.5° līdz 2.3°, vidēji — 1.5°.

Pārejas purvu ezeru ūdeņos kopcietība svārstās no

1.9° līdz 10.1°, vidēji — 5.3°; ja atmet N° 4, tad svārstība no

1.9° līdz 6.9°, vidēji — 4.4°.

Iztvaicēs kopatlikums sunu purvu ezeru ūdeņos svar

stās no 83.0 līdz 153.8 mg/1, vidēji — 114,7 mg/1; pārejas -

no 121.2 līdz 305.0 mg/1, vidēji — 193.5 mg/1.

KMn0
4

patēriņš organisko vielu oksidācijai diezgan ievēro-

jams. Sūnu purvu ezeru ūdeņos KMn0
4

patēriņš svārstās no

43.2 līdz 116.4 mg/1, vidēji — 76.7 mg/1; pārejas — no 76.0

līdz 127.6 mg/1, vidēji — 104.1 mg/1.

Slāpekļa savienojumi, kas pārgājuši šķīdumā NH
3 un

Hso
s

veidā, atrasti dažādos daudzumos. Pārsvarā N
2
0

5
dau-

dzums, kamēr NH
3

ievērojami mazāk. N
2
0

3

— tikai dažos

ūdeņos sastapti pazīmju veidā.

NIL sunu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 0.02 līdz 0.12 mg/1,

vidēji — 0.08 mg/1; pārejas — no 0.09 līdz 0.19 mg/1, vidēji

— 0.12 mg/1.

N
2
0

5
sunu purvu ezeros svārstās no 1.0 līdz 3.0 mg/1, vidēji —

1.47 mg/1; pārejas —no 2.0 līdz 3.0 mg/1, vidēji — 2.3 mg/1.

S0
3

sūnu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 1.0 līdz 5.0 mg/1, vi-

dēji — 2.86 mg/1; pārejas — no 3.0 līdz 5.0 mg/1, vidēji —

4.35 mg/1, ja neskaita Kq 19, kur S0
3

daudzums sevišķi liels.

Si0
2

sunu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 4.0 līdz 15.0 mg/1, vi-

dēji — 9.47 mg/1; pārejas — no 6.0 līdz 11.0 mg/1, vidēji —

8.2 mg/1.

P,0
5

sūnu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 0.06 līdz 0.20 mg/1,

vidēji 0.13 mg/1; pārejas — no 0.22 līdz 1.00 mg/1, vidēji —

0.45 mg/1.

Cl sunu purva ezera ūdeņos svārstās no 1.8 līdz 4.0 mg/1, vidēji
— 2.77 mg/1; pārejas —no 3.3 līdz 6.5 mg/1, vidēji — 5.5 mg/1.

Fe
203

sūnu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 0.31 līdz 1.45 mg/1,

vidēji — 0.84 mg/1; pārejas — no 0.62 līdz 1.39 mg/1, vi-

dēji — 1.12 mg/1.
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Ūdenim ilgāku laiku stāvot, pariet nogulas uu paliek šķīduma

vidēji šādi Fe daudzumi: sūnu purvu ezeru ūdeņos paliek šķīdumā

— 0.17 mg/1 un pariet nogulas — 0.12 mg/1; pārejas purvu ezeru

ūdeņos — paliek šķīdumā 0.12 mg/1, pāriet nogulās — 0.27 mg/1.

K
2
O sunu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 0.80 līdz 3.52 mg/1,

vidēji — 1.59 mg/1; pārejas — no 0.80 līdz 2.80 mg'l, vidēji

— 1.66 mg l.

Na.O sunu purvu ezeru ūdeņos svārstās no 0.97 līdz 2.30 mg/1

vidēji — 1.68 mg/1; pārejas — no 0.80 līdz 2.70 mg/1, vidēji
— 1.90 mg/1.

Apskatītie purvu ezeru ūdeņi, salīdzinot tos lielos vilcienos ar

jau agrāk aprakstītiem Latvijas austrumdaļas un piejūras purvu

ezeru ūdeņiem, dažā ziņā atšķiras no tiem.
1)

Neņemot vērā šai salīdzinājumā tās purvu ūdeņu sastāvdaļas,

kuras var mainīties atkarībā no gada laika, kādā paraugs ņemts,

un temperātūras (iztvaicēs kopatlikums, organisko vielu un slā-

pekļa savienojumu daudzums, pH skaitlis), un piegriežot salīdzi-

nājumā sevišķu vērību sūnu purvu ezeru ūdeņiem, kuru sastāvu

ietekmētāju faktoru mazāk un dala no tiem vienādi visos sūnu

purvos; vērojam sekojošo:

Si0
2

un Fe
2
0

3
apskatītos ūdeņos ir vairāk nekā Latvijas aus-

trumdaļas un piejūras purvu ezeru ūdeņos, S0
3,

Cl, K
2
O un Na

2
0

— mazāk, bet P
2
0

5
vairāk kā piejūras purvu ezeru ūdeņos un

mazāk nekā Latvijas austrumdaļas purvu ezeru ūdeņos. —

lesniegts fakultātei 1933. g. 5. maija.

*) P. Noma 1 s. Purvu ezeru udepi Latvijas austrumdaļa. Waters from

Lakes of Peat Lands in Eastern. Part of Latvia. L. Ū. R. Lauks. fak. ser.

I 16. 1931.

P. Noma 1 s. Daži purvu ezeru udeoi Latvijas piejūras apgabalos. Some

Lake Waters of the Sea Shore Regions of Latvia. L. Ū. R. Lauks. fak. ser.

II 5. 1932.



Waters from some Bog Lakes in the Lowland of

Riga-Jelgava and in the North-Eastern Part of Kurzeme.

P. Nomals.

Peat Research Laboratory.

Summary.

In the lowland of Riga-Jelgava are found (JMq 8 — JMq 19)

very extensive areas of moss bogs, like in their structure and

composition there is dominating sphagnum and eriophorum-

sphagnum peat. As an exception must be marked the bogs of

Kemeri region (JMq 8 and JMq 9), where in the upper layers is

found eriophorum-sphagnum peat, but in deeper layers mixed reed,

sedge and wood peat.

The bogs of north-eastern Kurzeme (JMq 1 — JMq 7) are

located on a highland. These bogs are mostly small (as an

exception may be mentioned moss bogs JM» 6 and JMq 7) and in

botanical and chemical composition, as well as degree of decom-

position of peat, is noticeable great variation. Some of these

bogs are quite deep.

The observed atmospheric sediments for past 1(T years in

the regions of bog lakes show the following picture.

The amount of atmospheric sediments in the lowland of Riga-

Jelgava varies from 598.1 to annually 660.0 mm, mean —619 mm.

The mean amount of atmospheric sediments in summer months

were 422.7 mm. The greatest amount of atmospheric sediments

comes in August, mean — 89.9 mm.

On the north-eastern highland middle part of Kurzeme, in the

above mentioned time, the amount of atmospheric sediments

varied from 658.5 to 780.2 mm annually, mean — 698.5 mm.

The mean amount of sediments during summer months was

442.5 mm. The largest amount of sediments comes on August,

mean — 102.3 mm.
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The bottom of lakes JMq 6 and jNe 7 consists of sandy clay

or clay, but JMq 8 and 9 (the regions of Kemeri) bogs have

bottom consisting of blue clay, gypsum and dolomit. The Cenas

moss bog — contains sand and in some places swamp ore.

Bottoms of the remaining bogs consist of sand.

In the summary the waters of bogs are grouped according

to bog types, where in the transitional type are included also

those bogs where characteristics are not yet formed and the peat

is mixed as in the botanical composition as well as in the degrees

of decomposition.

The summary of analytical data shows the following

The colour of the analysed waters represent various degrees

of intensity: beginning with slightly yellowish, almost co-

lourless, and ending with fully yellow.

pH in waters of moss bog lakes vary from 5.1 to 7.0, mean

6.0; in transitional moors — from 7.2 to 7.6, mean — 7.4.

Hardness. In the waters of moss bog lakes the total hard-

ness varies from 0.7° to 2.9°, mean — 1.7°. Total hardness

in the waters of transitional moor lakes varies from 1.9° to

10.1°, mean — 5.3°.

Total solids in the waters of moss bog lakes vary from

83.0 to 153.8 mg/1, mean — 114.7 mg/1; in transitional moor

— from 121.2 to 305.0 mg/1, mean — 193.5 mg/1.

KMn0
4

requirement for oxidation of organic matter is consider-

able. In the waters of moss bog lakes KMn0
4

requirement

varies from 43.2 to 116.4 mg/1, mean — 76.7 mg/1; in trans-

itional moor — 76.0 to 127.6 mg/1, mean — 104.1 mg/1.

Nitrogen compounds that have gone in solution in the

form of NH
3

and N
2
0

5
are found in various amounts —

mostly there are found N
205,

but NH
3

is found considerably

less. Traces of N
2
0

3
are found only in few waters.

Amount of Nfi
3

in waters of the moss bog lakes varies from

0.02 to 0.12 mg/1, mean — 0.08 mg/1; in transitional moor —

from 0.09 to 0.19 mg/1, mean — 0.12 mg/1.
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Amount of N
2
0

6
in waters of the moss bog lakes varies from 1.0

to 3.0 mg/1, mean — 1.47 mg/1; in transitional moor — from

£.0 to 3.0 mg/1, mean — 2.3 mg/1.

S0
3

in waters of the moss bog lakes varies from 1.0 to 5.0 mg/1,

mean — 2.86 mg/1; in transitional moor — from 3.0 to 5.0 mg/1,

mean — 4.35 mg/1, if JMq 19 is not taken in account where

. the amount of S0
3

is exceptionally great.

SiOo in waters of the moss bog lakes varies from 4.0 to 15.0 mg/1,

mean — 9.47 mg/1; in transitional moor — from 6.0 to 11.0 mg/1,
mean — 8.2 mg/1.

P
2
0

5
in waters of the moss bog lakes varies from 0.06 to 0.20 mg/l,

mean — 0.13 mg/1; in transitional moor — from 0.22 to

1.00 mg/1, mean — 0.45 mg/1.

CI in waters of the moss bog lakes varies from 1.8 to 4.0 mg/1,

mean — 2.77 mg/1; in transitional moor — from 3.3 to 6.5 mg/1,

mean — 5.5 mg/1.

Fe
2
0

3
in waters of the moss bog lakes varies from 0.31 to

1.45 mg/1, mean — 0.84 mg/1; in transitional moor — from

0.62 to 1.39 mg/1, mean — 1.12 mg/1.

In long time standing waters Fe settls in sediments and re-

mains in solution in the following quantities: in waters of the

moss bog lakes it remains in solution — 0.17 mg/1, and settls in

sediments — 0.12 mg/1; in waters of the transitional moor lakes

m solution remain 0.12 mg/1, settls in sediments — 0.27 mg/1.

K
2
O in waters of the moss bog lakes varies from 0.80 to 3.52 mg/1,

mean — 1.59 mg/1; in transitional moor — from 0.80 to

2.80 mg/1, mean — 1.66 mg/1.

Na
2
0 in waters of the moss bog lakes varies from 0.97 to 2.30 mg/1,
mean — 1.68 mg/1; in transitional moor — from 0.80 to

2.70 mg/1, mean — 1.90 mg/1.

The above described waters of the bog lakes, in general

comparison with sometimes ago described in eastern part of

Latvia and waters of the sea shore bog lakes, in some ways

differ from them.
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Taking in consideration those constitutional parts of these

bog waters in this comparison, which may vary in different

seasons of the year, when the samples were taken, and from the

temperature (evaporation remainder, composition of organic matter

and of nitrogen compounds, pH value), and taking especially in

consideration separate sphagnum moss bog lake water groups, in

which composition there are less influential factors and some of

them in all moss bogs are alike, we see the following: in the ana-

lysed waters the amounts of Sio2 and Fe2os are larger than in

eastern part of Latvia and in the waters of the sea shore bog

lakes, S0
3,

CI, K
2
O and Na.O — less, but P

2
0

5
more than in

waters of the lakes near the sea and less than in waters of

the eastern bog lakes of Latvia.

5. V. 1933.
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