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Anotācija 

 

Rudzīte M., 2014.  

Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) 

Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas 

izdzīvošanas iespēju novērtējums. 

 

Pētīta ziemeļu upespērlenes izplatība un sastopamība Latvijā, 

konstatētas astoņas populācijas. Novērtēta pērļu resursu ekspluatācijas 

nozīme upespērleņu iznīkšanā iepriekšējos gadsimtos.  

Laikā no 1999.gada līdz 2009.gadam 209 upēs apsekoti upju posmi, 

kuru kopējais garums ap 760 km. Pērleņu populācijas konstatētas 8 upēs, 

bet 7 upēs tikai čaulas vai to fragmenti. 

Novērtēta populāciju vecumstruktūra un tās izmaiņas ilgākā laika 

periodā. Pētīts saimniekzivju populācijas stāvoklis un gliemeņu kāpuru 

attīstība, kā arī iespējas pielietot papildus invadēšanas metodi. Sagatavots 

upju ekosistēmu hidrobioloģisks un hidroķīmisks novērtējums. Apkopota 

arī informācija par pārējiem bentosa organismiem upespērleņu populāciju 

areāla teritorijās. 

Divām no Latvijas upespērleņu populācijām ir labas izdzīvošanas 

iespējas, pārējām draud iznīkšana tuvāko gadu desmitu laikā. 

 

Atslēgvārdi: Margaritifera, populāciju ekoloģija, aizsargājama suga  

 

 

 

SASKAŅĀ AR DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES 2008. G. 18. MARTA RĪKOJUMU 

NR. 26 „PAR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS STATUSA 

NOTEIKŠANU” ZIEMEĻU UPESPĒRLENES DZĪVOTŅU KOORDINĀTAS UN PRECĪZAS 

KARTES NAV PUBLISKOJAMAS. 
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Ievads 

Tēmas aktualitāte 

Ziemeļu upespērlene ir suga, kurai draud iznīkšana ne tikai Latvijā, bet 

arī visā sugas areālā kopumā. Kopš 1985. gada tā iekļauta Latvijas Sarkanās 

grāmatas 1. kategorijā (Aigare et al. 1985). Ziemeļu upespērlene iekļauta 

Bernes konvencijas III pielikumā (Convention 1979), un (Eiropas) Padomes 

direktīvas 92/43/EEC II un V pielikumā (1992), MK noteikumos par īpaši 

aizsargājamo sugu sarakstu (2000). Kopš 1957. gada tā iekļauta visos 

Latvijas aizsargājamo dzīvnieku sarakstos, taču visu šo laiku nemitīgi 

turpinājās gliemeņu skaita samazināšanās.  

Jau 1855. gadā E.Vāls (Wahl 1855) rakstīja, ka Vidzemē cilvēku 

saimnieciskās darbības uz un pie pērleņu upēm novedīs ja ne gluži pie šīs 

sugas iznīkšanas, tad noteikti šī iemesla dēļ pērlenes nekad vairs nespēs 

savairoties tādā skaitā kā senajos pērļu zvejas laikos. 

Divdesmitā gadsimta sākumā atkārtoti publicēti vērtējumi, ka Latvijas 

pērleņu populācijas ir novecojošas, t.i., tajā atrodams ļoti maz jaunu 

gliemeņu (Eke 1925; Pētersons 1933). Ziemeļu upespērlene ir evolūcijas 

gaitā ļoti šauri specializējusies suga: tā pielāgojusies dzīvei oligotrofās upēs 

un to kāpuru (glohīdiju) attīstībai nepieciešamas zivis, kas arī pielāgojušās 

šādai videi. Pašlaik pērleņu izdzīvošanas iespējas ļoti strauji samazinās 

vispārējās vides eitrofikācijas dēļ (Hruška, Bauer 1995). Turklāt Latvijas 

upespērleņu populācijas ļoti cietušas no intensīvās pērļu ieguves 

septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā gadsimtā un deviņpadsmitā gadsimta 

pirmajā pusē (Meder 1925; Eke 1925; Pētersons 1933). Pērleņu kolonijas, 

kas bija veidojušās vairāku gadu tūkstošu laikā, gandrīz pilnīgi iznīcināja 

dažu gadsimtu laikā. Pat ja tām būtu vislabākie dzīves apstākļi, būtu 

nepieciešami vairāki gadu simti, lai atjaunotos daudzskaitlīgās pērleņu 

kolonijas. No kādreiz milzīgajām kolonijām, no kurām ieguva pērles 

Zviedrijas un Krievijas galmu vajadzībām, saglabājušās tikai nelielas 

gliemeņu grupas (Rudzītis, Rudzīte 2012, Rudzīte, Rudzītis 2012). 

Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvijas priekšrocība ir tā, ka lieli 

upju posmi saglabājušies neskarti vai mazskarti ar dabiskiem līkumiem un 

daudzveidīgu upes gultnes elementu struktūru, kā arī krastos saglabājušies 

dabiski sauszemes biotopi. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

ūdenskrātuvēs nodrošina vides daudzveidību kopumā, taču to apdraud 

dažādas pārmērīgas saimnieciskās darbības, piesārņojums, fragmentācija 

un biotopu degradācija, kā arī invazīvās sugas (Geist 2011). Daudzās vietās 

Eiropā agrāk iztaisnotām upēm atjauno upju līkumus, lai atjaunotos mazo 
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ekoloģisko nišu dažādība, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības 

pastāvēšanu (Bischoff et al. 1986; Baer 1995; Kinkor et al. 1996). 

Iznīkstošas sugas saglabāšana – tā ir vērtība pati par sevi; bez tam tā ir arī 

svarīgs rādītājs līdzsvarotai un ilgtspējīgai cilvēka saimnieciskajai darbībai.  

 

Pētījuma novitāte 

Pirmo reizi Latvijā detalizēti pētīta suga, par kuras iespējamo 

iznīkšanu rakstījuši daudzi autori kopš 19.gadsimta vidus. Tāpat arī pirmo 

reizi apgūtas un pielietotas jaunas pētījumu metodes: dažādas apsekošanas 

un kvantitatīvo uzskaišu metodes; čaulas garuma mērījumu izmantošana 

populācijas vecumstruktūras raksturošanā, t.sk., populācijas tanatālās daļas 

izpētē. 

Šī pētījuma ietvaros pirmo reizi pētīta kāpuru glohīdiju attīstība un 

vērtētas to izdzīvošanas iespējas saistībā ar saimniekzivju populāciju 

stāvokli.  

Upes ekosistēmas stāvokļa novērtēšanā pirmo reizi izmantota zemes 

lietojuma veidu salīdzināšana visā upes baseina teritorijā izmantojot Corine 

Land Cover 2000. Tādējādi bija iespējams novērtēt dažādu zemes lietojuma 

veidu nozīmi upespērleņu populāciju izdzīvošanā. 

Uzsākta sadarbība ar citu valstu (Krievijas, Zviedrijas, Somijas) 

pētniekiem vienotā pētījumā par sugas ekoloģisko formu izplatību 

izmantojot čaulas morfoloģisko parametru salīdzināšanu. 

 

Pētījuma mērķis un uzdevumi 

 Galvenais pētījuma mērķis bija sagatavot vispusīgu ziemeļu 

upespērlenes sugas populācijas stāvokļa analīzi Latvijā, lai novērtētu sugas 

iznīkšanas cēloņu nozīmi un noteiktu galvenos faktorus, kuru ietekmes 

izmainīšana dotu iespēju panākt normālu populāciju atjaunošanās spēju.  

Mērķa īstenošanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

 apkopot un novērtēt visu informāciju par ziemeļu upespērlenes 

izplatību un sastopamību Latvijas teritorijā mūsdienās un iepriekšējos 

gadsimtos; 

 raksturot populāciju stāvokli un to izdzīvošanas iespējas; 

 pētīt populācijas vecumstruktūru un tās izmaiņas;  

 dot upju ekosistēmu stāvokļa novērtējumu; 

 analizēt upju baseinu teritoriju apsaimniekošanas nozīmi; 

 novērtēt sugas aizsardzības statusu un tā nozīmi. 
 

 

 



7 
 

 

Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes: 

 

1. Populācijas vecumstruktūra rāda novecošanas tendenci, kas varētu novest 

pie sugas izmiršanas Latvijā tuvāko gadu desmitu laikā. 

2. Ūdens kvalitātes samazināšanās ir galvenais negatīvais faktors, kas 

ietekmē upespērleņu populāciju sarukšanu. 

3. Upju baseinu teritoriju apsaimniekošanas veids ietekmē upespērleņu 

populāciju izdzīvošanas iespējas. 

 

Metožu īss raksturojums 

1. Upju apsekošanā visvairāk izmantota totālā apsekošana: nelielās upēs 

ir iespējams pārskatīt visu upes gultni, izmanto akvaskopu un polarizējošās 

brilles, nepieciešami piemēroti laika apstākļi. 2. Kvantitatīvās uzskaites 

veiktas dažādos parauglaukumos un transektēs, visvairāk izmantota 

NATURA 2000 vietu monitoringa (Opermanis, Auniņš 2007) metodikā 

ieteiktā transekte 1x50 m. 3. Gliemeņu un čaulu mērīšanai izmantots 

bīdmērs, pamatojoties uz lineāro sakarību starp čaulas garumu un gliemenes 

vecumu, garuma klases pielīdzinātas vecuma klasēm. 4. Glohīdiju attīstības 

pētīšanā tie iegūti no gliemenēm gan ar šļirces palīdzību, gan ievietošanu 

nostādinātā ūdenī. 5. Zivju populācijas pētījumā izmantota standartizēta 

kontrolzvejas metodika. 6. Hidrobioloģiskās un hidroķīmiskās analīzes 

veiktas sertificētu metodiku LVS ISO 5667-6: 2000 un Latvijas Universitātes 

Vides kvalitātes monitoringa laboratorijas metodiku. 7. Upju baseinu 

teritoriju analīzē izmantotas dažādas kartes, t.sk. Corine Land Cover 2000, 

datu ievadei, apstrādei un zemes lietojuma veidu upju baseinos noteikšanai 

izmantotas Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu programmas ArcInfo 8.0.2. un 

ArcView 3.1., kā arī izmantota statistikas programma SPSS 11.5. 
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Promocijas darbam ir šādas nodaļas: ievads, materiāls un metodes, 

rezultāti, diskusija, secinājumi, literatūras saraksts; 98 lappuses un 22 

pielikumi uz 49 lappusēm. 

 

Promocijas darba konspektīvs izklāsts 

Teorētiskais pamatojums 

Viens no svarīgākajiem vides kvalitātes rādītājiem ir ūdens tīrība. To 

var vērtēt dažādos aspektos: gan kā cilvēkam nepieciešamo dzeramo ūdeni, 

gan kā būtisku savvaļas ekosistēmu komponentu, gan kā dzīvotni dažādu 

dzīvnieku un augu sugām. Īpaši būtu jāuzsver ūdens aprites nozīme 

teritorijās, kur ūdens veido tiešu saikni starp cilvēka saimniecisko darbību un 

tai līdzās pastāvošām savvaļas ekosistēmām. 

Pilnīgi neskartas dabiskās upes Latvijā šodien gandrīz nemaz vairs nav 

saglabājušās. Nedaudz vairāk ir tādas, ko varētu uzskatīt par mazskartām 

dabiskām upēm. Lielākā daļa dzīvnieku un augu sugu spēj nodrošināt savu 

http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2011/Rudzite_etal_Margaritifera.pdf
http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2012/Rudzite_etal_Margaritifera.pdf
http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2013/Bezmugurkaulnieki/Bolotov%20et%20all%20Margaritifera.pdf
http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2013/Bezmugurkaulnieki/Bolotov%20et%20all%20Margaritifera.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Thick_shelled_river_mussel
http://en.wikipedia.org/wiki/Thick_shelled_river_mussel
http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2013/%20Bezmugurkaulnieki/Rudzite_et_all_Margaritifera.pdf
http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/zoo/2013/%20Bezmugurkaulnieki/Rudzite_et_all_Margaritifera.pdf
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pastāvēšanu un attīstības ciklu šādās saimnieciski mazskartās ekosistēmās, 

tomēr jutīgākās un retākās sugas pakāpeniski samazinās vai arī iznīkst 

pavisam. Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera ir viena no 

visjutīgākajām sugām, kam ir sarežģīts attīstības cikls un tai nepieciešamas 

ļoti tīras un nepiesārņotas upes. 

Daudzās vietās Eiropā agrāk iztaisnotām upēm atjauno upju līkumus, lai 

atjaunotos mazo ekoloģisko nišu dažādība, kas nodrošina bioloģiskās 

daudzveidības pastāvēšanu (Bischoff et al. 1986; Baer 1995; Kinkor 

et al. 1996). Iznīkstošas sugas saglabāšana – tā ir vērtība pati par sevi; bez 

tam tā ir arī svarīgs rādītājs līdzsvarotai un ilgtspējīgai cilvēka 

saimnieciskajai darbībai. 

 

1. Materiāls un metodes 

1.1. Populāciju izplatības areāli un totālās uzskaites 

Laikā no 1999.gada līdz 2009.gadam 209 upēs apsekoti upju posmi, 

kuru kopējais garums ap 760 km. 

Apsekošanā izmantotas trīs metodes: 1) Totāla upes gultnes apsekošana 

un gliemeņu skaitīšana, kas izmantota lielākajā daļā apsekoto upju. Izmanto 

polarizējošās brilles un akvaskopu. 2) Zviedrijā izstrādātā un standartizētā 

metode upju apsekošanai, kas paredz atsevišķu upes posmu apsekošanu 

ierobežotā laika periodā (Erikson et al. 1998). 3) Zemūdens apsekošana ar 

nirēju palīdzību upju dziļākajos posmos.  

 

1.2. Kvantitatīvās uzskaites 

Laikā no 1999.gada līdz 2010.gadam visās zināmajās upespērleņu 

populācijās veiktas atkārtotas uzskaites gan totāli saskaitot visas gliemenes, 

gan veicot uzskaites atsevišķos posmos, gan transektēs, gan parauglaukumos 

(Rudzīte 2004a, Rudzīte 2005). 2008.gadā Pērļupē uzsākta NATURA 2000 

vietu monitoringa metodikas pielietošana. Monitoringa ietvaros 2009.gadā 

apsekots Launkalnes dabas liegums, 2011.gadā apsekoti Rauzas un Šepkas 

dabas liegumi. Saskaņā ar monitoringa metodiku veiktas uzskaites 50 m 

garās un 1 m platās transektēs, katrā 1 km garā upes posmā pa vienai 

transektei. 2009. gadā un 2011.gadā trīs dabas liegumos: Launkalne, Rauza 

un Šepka, kopā bija 32 uzskaites transektes, saskaitīti 3268 M. margaritifera 

eksemplāri un 4207 Unio crassus eksemplāri. 2013.gadā ar monitoringa 

metodiku veiktas papildus atkārtotas uzskaites 2006.gada parauglaukumu 
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vietās, lai pilnībā pārietu uz vienotu monitoringa metodikas izmantošanu. 

Nomērīta 21 transekte, kopā saskaitītas 378 gliemenes. 

1.3. Gliemeņu un to čaulu mērījumi 

1999. un 2000.gadā veikti mērījumi septiņās Latvijas upespērleņu 

populācijās. Parasti mērījumiem ņemtas ap 150 gliemenes, bet gadījumos, 

kad kopējais atrasto gliemeņu skaits mazāks – mērītas visas gliemenes. 

Izmantota Zviedrijā izstrādātā metode, kas balstās uz lineāro sakarību starp 

čaulas garumu un gliemenes vecumu. Metode ļauj lauka apstākļos pietiekami 

operatīvi novērtēt populācijas vecuma struktūru pamatojoties čaulas garuma 

attiecību pret gliemenes vecumu. Sadala garumu klasēs ar intervālu 5 mm. 

Katrai garumu klasei aptuveni atbilst noteikta vecumu klase. Šīs metodes 

ietvaros necenšas vecumu noteikt precīzāk, bet to varētu darīt ar citu metožu 

palīdzību. Tādējādi iegūst populācijas vecuma struktūras novērtējumu. 

2004.gadā veikti papildus mērījumi Rauzas upes baseinā. Kopā izmērīta 

2731 upespērlene. Aprakstītā metode izmantota arī tukšo čaulu mērīšanā, 

kopā izmērītas 898 tukšās čaulas, tās sadalītas divās grupās atkarībā no 

sadēdēšanas pakāpes. 

 

1.4. Glohīdiju attīstība  

Lai iegūtu olu un glohīdiju paraugus, izmantotas divas metodes: 

gliemeņu ievietošana bļodā ar ūdeni, no kura izdalīts skābeklis (vārīts un 

atdzesēts), vai vienkārši upes ūdens, kurš stāvot bļodā zaudējis skābekli 

salīdzinājumā ar tekošu ūdeni; un olu paņemšana no žaunām ar šļirces 

palīdzību. Olu skaits iegūtajos paraugos bija dažāds, kopā attīstības stadiju 

raksturošanai uzskaitīti un aprakstīti ap 3400 olu un kāpuru. Lai iegūtu 

informāciju par kāpuru attīstības cistas stadiju pētītas zivju mazuļu žaunas 

kontrolzvejas paraugos no 8 upēm. Pārbaudītas žaunas kopā 69 zivju 

mazuļiem, no tiem invadēti ar pērleņu glohīdijām bija 7 mazuļi, cistu skaits 

žaunās no 3 līdz 80, kopā atrastas 284 cistas.  

 

1.5. Zivju kontrolzveja  

Sadarbībā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru 

veikta zivju kontrolzveja pērleņu upēs laikā no 1992. līdz 2006.gadam gan 

monitoringa, gan atsevišķu projektu ietvaros. Palsas baseina upēs zivju 

faunas pētījumi veikti laika periodā no 1996.g. zivju monitoringa un 

Ziemeļu upespērlenes pētījumu projektu ietvaros. No 2006.g. Palsas 
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baseina upes iekļautas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļā 

„Zivju monitorings – fona monitorings”. Zivju uzskaite tika veikta ar 

mugursomas tipa līdzstrāvas impulsa elektrozvejas aparātu, kura darba 

spriegums 450 – 500 V. Kā sprieguma avotu izmanto 12 V akumulatoru 

bateriju. Zveju veic virzoties pret straumi. Noķertās zivis fiksē formalīnā. 

1.6. Hidrobioloģiskās un hidroķīmiskās analīzes 

Sadarbībā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru 

2006.gada vasaras sezonas laikā veikta testēšana ar paraugu ņemšanas 

metodiku LVS ISO 5667-6: 2000. Paraugi ņemti 21 vietā Rauzas upes 

baseina teritorijā 2006.gada maijā un ar atkārtojumu augustā/septembrī. 

Paralēli minētajai metodikai ņemti makrozoobentosa paraugi ar Petersena 

tipa gruntssmēlēju. Ievāktais materiāls skalots sietā ar acu izmēru 0.5 mm, 

substrāts kopā ar zoobentosa organismiem ievietots slēgtos traukos, kur 

fiksēts ar formaldehīdu. Divvāku gliemenes tika noteiktas uz vietas un 

atlaistas atpakaļ biotopā. Fiksētā materiāla šķirošana un taksonomiskā 

analīze tika veikta laboratorijā izmantojot LEICA stereoskopisko 

mikroskopu ar palielinājumu 4-100 reizes. Taksonu noteikšanā izmantoti 

dažādu autoru darbi, lielākās daļas taksonu sistemātiskā piederība noteikta 

pēc L.A. Kutikovas, J.I. Starobogatova (Kutikova, Starobagotov 1977), 

J.F. Manuilovas (Manuilova 1964) un pēc A. Nilsona (Nilsson 1996, 1997) 

darbiem. Tika noteikta zoobentosa organismu biomasa un kopējais skaits. 

Noteikta saprobitātes pakāpes un indekss. 

2013.gadā atkārtotas ūdens ķīmiskās analīzes sadarbībā ar Latvijas 

Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides kvalitātes 

monitoringa laboratoriju. Noteikti šādi parametri: ūdens temperatūra, 

skābekļa saturs un piesātinājums, elektrovadītspēja, pH, skābekļa 

bioloģiskais un ķīmiskais patēriņš, kopējais slāpekļa saturs, kā arī amonija, 

nitrātu un nitrītu slāpekļa saturs, kopējais fosfora un fosfātu slāpekļa saturs. 

1.7. Zemes lietojuma veidi pērleņu upju baseinu teritorijās 

Upju baseinu teritoriju analīzē izmantotas dažādas kartes, t.sk., Corine 

Land Cover 2000. Datu ievadei, apstrādei un zemes lietojuma veidu upju 

baseinos noteikšanai tika izmantotas Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu 

programmas ArcInfo 8.0.2. un ArcView 3.1. Ietekmējošo ekoloģisko 

faktoru atlasei ar Pīrsona korelācijas koeficientu un multiplo lineāro 

regresiju izmantota statistikas programma SPSS 11.5. 95% vidējas 

prognozes zonas aprēķini pēc I. Arhipovas  un S. Bāliņas  (2003) 

formulām. Grafiku konstruēšana veikta ar programmu MS Excel. No visām 

apsekotajām upēm ietekmes faktoru atlasei izvēlētas 15 upes, kurās atrastas 
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pērleņu populācijas, un upes, kurās atrastas tukšās čaulas vai to fragmenti 

(1. tabula). 

1.tabula 

Upju baseinu teritoriju raksturojums upēm, kurās sastopamas 

ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera L., un upēm, kur 

populācijas iznīkušas 

 

Upes 

Meži % 

* 

L/s 

zeme % 

Kūdras 

karjeri 

% 

Apbūve 

% 

Mitrāji 

% 

Ezeri  

% 

Uzpludi

nājumi 

% 

Mliz 

*** 

Aģe 46.35 51.62 0.57 0.62 0.24 0.06 0.54 0.90 

Dadžupe 81.12 18.25 0 0.5 0 0.13 0 4.44 

Dzirnupe 80.01 19.03 0 0.27 0.29 0.4 0 4.20 

Ķīšupe 56.8 34.57 8.28 0.2 0 0.06 0.09 1.64 

Lenčupe 56.45 35.51 2.08 0.67 0 4.48 0.81 1.59 

Ludze/ 

Šepka 88.79 9.14 0 0.33 1.68 0.06 0 9.71 

Mergupe 61.82 37.01 0.79 0.18 0 0.09 0.11 1.67 

Rauza 46.78 51.58 0 0.02 0.3 0.23 1.09 0.91 

Paparze 69.87 29.67 0 0.22 0 0.24 0 2.35 

Pērļupe 

**** 36 58.42 0 1.57 0 4.01 0 0.62 

Pēterupe 50.27 44.64 3.53 0.96 0 0.6 0 1.60 

Tumšupe 74.39 23.06 0.87 0.88 0.56 0.2 0.04 3.23 

Vedze 74.68 24.69 0 0.07 0.42 0.06 0.08 3.02 

Veseta 60.68 35.84 0 0.65 0.49 0.37 1.97 1.69 

Zaube 68.53 29.56 1.26 0.21 0 0.44 0 2.32 

 

* - zemes lietojuma veida platība izteikta procentos pret upes baseina 

teritoriju 

** - gliemeņu skaits izteikts procentos pret gliemeņu skaitu Latvijā 

kopā 

*** - mliz - meža zemju platību attiecība pret l/s izmantojamās zemes 

platību 

**** - Amatas pieteka 

 

1.8. Ziemeļu upespērlenes formas un to izplatība teritorijā 

starp Balto un Baltijas jūru 

2011.gadā sadarbībā ar kolēģiem no trīs Krievijas Zinātņu akadēmijas 

institūtiem, Sanktpēterburgas Valsts universitātes un viena Norvēģijas 

pētījumu institūta sagatavots materiāls čaulas morfoloģijas pētījumam. 

Latvijā izmērītas 91 gliemene un tukšās čaulas no Rauzas populācijas un 42 

no Tumšupes populācijas. Kolektīvā pētījuma ietvaros notika mērījumi arī 
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13 Krievijas upēs, kas atrodas teritorijā starp Balto un Baltijas jūru, tur 

kopā izmērītas 1711 gliemenes. Latvijas un Krievijas populāciju čaulu 

mērījumi apstrādāti kopīgā datu masīvā. Mērīti 6 čaulas parametri: garums 

(L), attālums no virsotnes līdz čaulas priekšgalam (A), augstums (H), 

maksimālais augstums (Hm), biezums (B), ligamenta garums (Llig). 

Sākotnējā datu apstrāde parādīja, ka likumsakarības novērojamas 

izmantojot parametru L, Hm un B. 

 

2. Galvenie rezultāti 

2.1. Populāciju areāls un populāciju lielums, to izmaiņas 

Pilnīgas totālās pērleņu uzskaites veiktas Rauzas upes baseinā, 

Tumšupes baseinā, trīs Amatas pieteku baseinos – Pērļupē, Dzirnupē, 

Dadžupē; daļējas uzskaites veiktas Pededzes un Mergupes baseinu 

teritorijās.  

Populāciju areālu garums kopā ir ap 40 km, no tiem Dadžupē ap 

800 m, Dzirnupē ap 200 m, Pērļupē (Amatas pieteka) ap 2 km, Rauzā ap 24 

km, Šepkā ap 7 km, Tumšupē ap 4 km, Mergupē ap 1 km. Kopējais pērleņu 

skaits ap 25 000. Apsekoto upju posmi kopgarums ir ap 610 km, uzskaites 

kopā veiktas ap 64 km upju posmu garumā, jo daļa posmu tās veiktas 

atkārtoti. Pilnīgi apsekotas 108 upes, bet 55 daļēji vai arī par tām izmantoti 

literatūras dati.  

Pēc aprakstiem literatūrā (Fischer 1791; Kawall 1872; Braun 1884; 

Riemschneider 1908; Eke 1925; Meder 1925; Pētersons 1933; 

Schlesch 1942) kādreizējais pērleņu izplatības areāls Latvijā aptvēra 

Vidzemi un Latgales ziemeļrietumu daļu. Tikai viena norāde ir par 

pērlenēm Kurzemē Durbes upē (Groschke 1805). Nosacīti to varētu 

uzskatīt gan par kādreizējo pērļu ieguves reģionu, gan par kādreizējo 

pērleņu izplatības areālu Latvijā (1. att.). 
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1. attēls. Ziemeļu upespērlenes izplatība. 

 

No visām apsekotajām upēm tālākai izpētei izvēlētas 24 upes, kuras 

atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm: upē pašlaik ir pērleņu populācija 

(Dadžupe, Dzirnupe, Ludze, Rauza, Pērļupe, Mergupe, Pededze, 

Tumšupe); upē nav atrastas dzīvas pērlenes, bet atrastas čaulas vai to 

fragmenti (Aģe, Lenčupe, Paparze, Vedze, Veseta, Zaube) un ir ziņas no 

literatūras, ka pērlenes tur bijušas; LU ZM R.Kampes kolekcijā ir čaulas, 

kas ievāktas 20.gs. 20-30-tajos gados (Ķīšupe, Pēterupe, Strīķupe), bet 

pēdējo gadu apsekojumos tomēr nekas nav atrasts; ir precīza informācija no 

literatūras, ka pērlenes bijušas, bet pēdējo gadu apsekojumos tomēr nekas 

nav atrasts (Abuls, Meļļupīte, Pērļupe - Gaujas pieteka, Korģe, Iģe, Pērļupe 

- Svētupes pieteka).  

2.2. Pērļupes sarukšana 

Pērļupes totālo uzskaišu rezultāti
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2. attēls. Upespērleņu populācijas lieluma samazināšanās Pērļupē 

laikā no 1977.gada līdz 2010.gadam. 

 

Tātad 24 gadu laikā (no 1977.gada līdz 2001.gadam) populācija 

sarukusi gandrīz četras reizes, bet pēdējo 33 gadu laikā (no 1977.gada līdz 
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2010.gadam) tā sarukusi apmēram 20 reizes (2.att.). Samazinājies arī 

populācijas areāls (3.att.).  

Augštecē 1999.gadā konstatēta ļoti liela bebraine ar daudziem sānu 

dambjiem. Pēc iepriekšējo gadu uzskaišu gadu datiem tur varēja būt vairāki 

simti gliemeņu, 2002.gadā atrastas 4 gliemenes. Protams, ka notiek 

pakāpeniska populācijas samazināšanās dabiskās mirstības dēļ, taču 

uzpludinājumā gliemenēm ir nepiemēroti dzīves apstākļi, tādēļ jādomā, ka 

vairums no tām iet bojā ātrāk nekā tas būtu labvēlīgos dzīves apstākļos. 

Tātad varam uzskatīt, ka notikusi populācijas areāla samazināšanās un 

fragmentēšanās populācijas pakāpeniskas sarukšanas rezultātā. 

 

 
 

3.attēls. Upespērleņu populācijas areāla samazināšanās Pērļupē 

laikā no 1977.gada līdz 2010.gadam.  

- Upespērleņu populācijas areāls 20.gs. 70-tajos gados. 

- Upespērleņu grupējumi 2010.gadā. 

 

2.3. Populācijas blīvums  

Populācijas blīvuma novērtēšana ar dažādām kvantitatīvās uzskaites 

metodēm sugai, kas atrodas sarukšanas stadijā, uzskatāma par diskutējamu. 

Vidējais populācijas blīvums Latvijas upespērleņu atradnēs svārstās 

robežās no 0 līdz 2.17 (gliem./m
2
) izmantojot uzskaiti 5 m garos upes 

posmos, bet izmantojot transektes metodi – no 0 līdz 57 (gliem./m
2
). Būtu 

jāpievērš uzmanību tam, ka novērojama korelēšanas tendence starp abās 

metodēs iegūtajiem rezultātiem. Papildus veiktajā pētījumā ar izlozes 

metodi iegūtie rezultāti nedaudz atšķiras no iepriekšējiem: divos Rauzas 

parauglaukumos vidējais populācijas blīvums ir 4.07 un 0.83 (gliem./m
2
), 

bet Ludzē - 8.83 (gliem./m
2
). Tomēr tie ir savstarpēji samērīgi, jo arī šajā 
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gadījumā novērojama līdzīga tendence kā strādājot ar iepriekšējām 

metodēm – Ludzē populācijas blīvums ir lielāks nekā Rauzā. 

Vērtējot situāciju kopumā vajadzētu salīdzināt iegūtos datus ar 

upespērleņu populācijas blīvumu citās Eiropas populācijās. Par sugai 

kādreiz tipisko populācijas blīvumu tiek uzskatīts aptuveni novērtētais 

1000 līdz 2000 pērlenes vienā kvadrātmetrā (Baumgaertner, Heitz 1995). 

Tas gan varētu būt iespējams tikai vietās, kur ir daudz izmēros sīko, jauno 

gliemeņu.  

NATURA 2000 vietu monitoringa ietvaros veiktajās upespērleņu 

uzskaitēs iegūtais populācijas blīvums ir līdzīgs iepriekš iegūtajiem 

rezultātiem.  

2013. gadā ar monitoringa metodiku veiktās uzskaites 2006. gada 

parauglaukumos parādīja, ka upespērleņu daudzums ir samazinājies (4.att.).  

Upespērleņu populācijas blīvums
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4.attēls. Ziemeļu upespērlenes populācijas blīvuma izmaiņas laika 

periodā no 2006. gada līdz 2013. gadam. 

 

2.4. Populācijas vecumstruktūra  

1999. gadā iegūtā populācijas vecumstruktūra parāda, ka pērleņu 

populācijās ir pārstāvētas vidēja vecuma un vecākas gliemenes, bet nav 

pārstāvētās jaunākās vecuma klases (5. att.). Tātad visas populācijas ir 

novecošanas stadijā. 
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5. attēls. Latvijas upespērleņu populācijas vecumstruktūra 

1999. gadā. Izmantotas gliemeņu garumu klases, kas aptuveni atbilst 

vecumu klasēm (Erikson et al. 1998). 

 

Vērtējot populācijas vecumstruktūru visās Latvijas upespērleņu 

atradnēs galvenais ir tas, ka nevienā nemaz nav pārstāvētas 20 līdz 50 mm 

garas gliemenes. Pēc Zviedrijā izstrādātajiem kritērijiem 

(Erikson et al. 1998), šādu gliemeņu proporcionālais daudzums populācijā 

ir ļoti svarīgs rādītājs. Aptuveni vērtējot, tātad jaunākās Latvijā 

dominējošās gliemenes ir 40 līdz 50 gadu vecas. Tas sakrīt ar laika periodu, 

kad pēc kara Latvijā sāka strādāt ar padomju lauksaimniecības metodēm, 

intensīvi lietoja minerālmēslus, uzsāka vērienīgus meliorācijas projektus. 

Upēs nonāca lauksaimniecības zemju radītais piesārņojums. 

2.5. Tukšo čaulu jeb populācijas tanatālās daļas 

vecumstruktūra.  

Vecāko jeb sadēdējušo čaulu, pēc mūsu iedalījuma 1.grupa, 

populācijas vecumstruktūra parāda, ka pārstāvētas jaunākās un vidējā 

vecuma klases, t.i., 50 līdz 70 mm garas gliemeņu čaulas, un pat 40 līdz 45 

mm garas gliemeņu čaulas. Tātad tas ir pierādījums, ka pirms vairākiem 

desmitiem gadu Pērļupes populācijai vēl bija normālai populācijas 

vecumstruktūrai līdzīga populācijas vecumstruktūra, kurā bija pārstāvētas 

arī jaunas gliemenes (6. att., 7. att., Rudzīte, Rudzītis 2011). 
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6. attēls. Pērļupes populācijas tanatālās daļas vecumstruktūra 

2010.gadā, ko veido vecākās un sadēdējušākās gliemeņu čaulas 

(1.grupa).  

 

 

Populācijas tanatālās daļas vecumstruktūra (2.grupas 

čaulas) Pērļupē 2010.gadā n=127
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7. attēls. Pērļupes populācijas tanatālās daļas vecumstruktūra 

2010.gadā, ko veido svaigākās un nedaudz nomelnējušās gliemeņu 

čaulas (2.grupa).  
 

2.6. Glohīdiju attīstības novērtējums  

Attīstības raksturošanai aprakstītas sekojošas vizuāli atpazīstamas 

stadijas sekojoši eksemplāru veidi: olas, olas ar redzamu embrija čaulas 

formu, olas ar attīstītu embriju (8. att.), izšķīlies glohīdijs. Konstatēta olu 

pakāpeniska attīstība: novērojumu pirmajās dienās paraugos atrodamas 

tikai olas; tad otrajā nedēļā parādās dažas olas, kurās var saskatīt embrija 

čaulas formas aprises; vēl pēc divām dienām gandrīz visi embriji jau 

ieguvuši glohīdijam līdzīgu izskatu, bet pēc tam šī stadija novērota vēl 

deviņas dienas, kuru beigās paraugos bija atrodama tikai šī stadija; 

visbeidzot novērojumu divdesmitseptītajā dienā konstatēta glohīdiju 

šķilšanās, un paraugā novērojami gan brīvi peldoši glohīdiji, gan attīstīti 

glohīdiji olās (9. att.). Nākamā ir parazitārā attīstības stadija, kad kāpuram 

stadija upes straumē un jānokļūst zivs žaunās (Bauer 1987). 2000. un 

2001. gadā konstatēti 7 invadēti taimiņu mazuļi ar kopā 284 cistām žaunās 
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Rauzas upē, vienam mazulim cistu skaits no 3 līdz 80. Atkārtoti pārbaudot 

zivju paraugus no dažādām upēm, vairāk cistas nav konstatētas.  

 

 
8. attēls. Ziemeļu upespērlenes olas ar attīstītu embriju 

mikroskopā palielinājumā 450x. Foto: Ivars Druvietis 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

05.08.

06.08.

13.08.

15.08.

17.08.

18.08.

26.08.

31.08.

Izšķīlies glohīdijs

Olas ar att. embriju

Olas ar embrija čaulas

formu

Olas 

 
9. attēls. Ziemeļu upespērlenes olu un kāpuru attīstības 

raksturojums 2005.gadā. 

2.7. Zivju populācijas novērtējums  

Palsas baseina upēs zivju faunas pētījumi veikti laika periodā no 

1996.g. zivju monitoringa un ziemeļu upespērlenes pētījumu projektu 

ietvaros. Laikā no 2006.gada līdz 2009. gadam Palsas baseina upes 

iekļautas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļā „Zivju monitorings 

- fona monitorings” (J.Birzaks, nepublicēti dati). 

Palsas baseina upēs konstatētas kopā 13 zivju un 2 apaļmutnieku 

sugas, no tām 3 lašveidīgo zivju sugas. Lasis Salmo salar konstatēts tikai 

Vecpalsā, bet taimiņš Salmo trutta konstatēts gan Vecpalsā, gan Rauzā un 

Ludzē. Ihtiocenozē dominē tipiskas mazo aukstūdens upju zivju sugas 

mailīte Phoxinus phoxinus, bārdainais akmeņgrauzis Noemacheilus 

barbatulus, taimiņš un strauta forele Salmo trutta m. fario, grundulis Gobio 

gobio un platgalve Cottus gobio. Ezeriem raksturīgas zivju sugas kā līdaka 

Esox lucius un asaris Perca fluviatilis sastopami upju posmos lejpus 

mākslīgām ūdenskrātuvēm. Ziemeļu upes pērlenes vairošanās ciklā 

noteicoša nozīme ir lašveidīgo zivju populācijai upē (Bauer 1988). Pie tam, 
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par pērlenes kāpuru starpsaimnieku potenciāli kļūst šā gada mazuļi un 

vienu gadu veci mazuļi (Bauer, Vogel 1987). Zivju uzskaite liecina, ka 

lašveidīgo zivju mazuļu produkcija Palsas baseina upēs ir salīdzinoši 

neliela. Monitoringa rezultāti liecina, ka strauta foreles un taimiņa dabiskā 

atražošanās ir neapmierinošā stāvoklī. Lielāka lašveidīgo zivju mazuļu 

produkcija novērojama Palsā, Gaujas tuvumā, upes posmā, kas pieejams 

ceļotājzivju sugai - taimiņam. Šepkā, kas atrodas tālāk no Gaujas un nav 

pieejama ceļotājzivīm, dabīgā nārsta lašveidīgo zivju mazuļu skaits ir 

niecīgs. 

 

2.8. Pērleņu ekosistēmas hidrobioloģisks un hidroķīmisks 

novērtējums  

Visbagātīgākā grunts fauna konstatēta upju straujtecēs, kur grants 

akmeņu gruntīs dominē lito-psammoreofīlo biocenožu kompleksi. Uz 

akmeņiem sastopamas litoreofilās sugas: viendienītes Heptagenis, 

Paraleptophlebia; makstenes Agapetus, Silo, Goera, Hydropsyche; gliemeži 

Ancylus fluviatilis. Straujtecēs arī vislielākais zoobentosa organismu blīvums 

- līdz 88 tūkst. eks./m
2
 (Rauzā). Zoobentosa pamatmasu veido vērtīga 

lašveidīgo zivju barības bāze - kukaiņu kāpuri no Chironomidae, 

Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera grupām. Piesārņojuma ietekmē 

zoobentosa kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā lejpus piesārņojuma 

avotiem konstatētas būtiskas izmaiņas. Šeit bentofaunas pamatmasu veido 

trīsuļodu kāpuri (1450 eks/m
2
) un mazsaru tārpi (2350 eks./m

2
). Lejpus 

fermas, kas piesārņo upi, vairāku kilometru garumā novēroti pelēki 

apaugumi, ko veido baktērijas Sphaerotilus natans. 

Pēc organismu skaita dominē Chironomidae: maijā – 70,3%; augustā 

36,8% no kopējās biomasas); taču pēc biomasām dominē Trichoptera, kas 

raksturīgi tīrām ar skābekli bagātām upēm.  

Ūdens ķīmiskās analīzes ņemtas 2006. un 2013. gada vasaras sākumā 

un beigās, salīdzināšana Rauzas upei augšteces/lejteces virzienā. 

Elektrovadītspēja kopumā nedaudz pieaugusi salīdzinājumā ar 

2006. gadu (10. att.). 

Nedaudz pieaugusi pH vērtība (11. att.). 

Ievērojami pieaudzis kopējais slāpekļa saturs (12. att.). 

Amonija slāpekļa saturs nedaudz samazinājies (13. att.) 

Nitrātu slāpekļa saturs ievērojami pieaudzis (14. att.). 

Nitrītu slāpekļa saturs samazinājies (15. att.). 

Kopējais fosfora saturs nedaudz samazinājies (16. att.). 
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Fosfātu fosfora saturs arī nedaudz samazinājies (17. att.). 
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10. attēls. Ūdens elektrovadītspējas salīdzinājums. 
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11. attēls. Ūdens pH salīdzinājums. 
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12. attēls. Kopējā slāpekļa satura salīdzinājums. 
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13. attēls. Amonija slāpekļa satura salīdzinājums. 
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14. attēls. Nitrātu slāpekļa satura salīdzinājums. 
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15. attēls. Nitrītu slāpekļa satura salīdzinājums. 
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16. attēls. Kopējā fosfora satura salīdzinājums. 
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17. attēls. Fosfātu fosfora satura salīdzinājums. 
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Ja salīdzinām Latvijas pērleņu upju ūdens kvalitātes galveno rādītāju – 

slāpekļa saturu, ar Eiropas lašveidīgo zivju ūdeņu parametriem un 

parametriem pērleņu upēs, kur atrodamas ar normālu atjaunošanās spēju, 

tad jāsecina, ka Latvijā situācija ir ļoti nelabvēlīga. Slāpekļa saturs ir 

paaugstināts divas un vairāk reizes (2. tabula). It īpaši jāpievērš uzmanību 

paaugstinātajam amonija slāpekļa saturam, kas visvairāk ietekmē pērleņu 

mazuļu izdzīvotību (Buddensiek 2001). Tātad tas varētu būt galvenais 

izskaidrojums pērleņu populāciju novecošanai, ja arī visi pārējie vides 

faktori būtu vairāk vai mazāk labvēlīgi. 

2.tabula 

Slāpekļa satura salīdzinājums Latvijas un Eiropas upespērleņu 

atradnēs (Araujo, Ramos 2000, Lande, Lande 2000, Morkens et al. 2000, 

Rudzīte 2004a) 

Eiropas un Latvijas ūdeņi N-NO3 

mg/l 

N-NH4 

mg/l 

Kopējais N 

mg/l 

ES lašveidīgo zivju ūdeņi ≤ 0.01 

(vēlams) 

≤ 0.025 noteikti,  

≤ 0.005 (vēlams) 

≤ 1 noteikti,  

≤ 0.04 (vēlams) 

Īrijas pērleņu populācija  Maks. 0.13-

1.7 

Vid. 0.04-1.3 

Maks. 0.02-0.1 

Vid. 0.015-0.03 

- 

Norvēģijas pērleņu populācija  - - Vid. 0.21-0.52 

Austrijas pērleņu populācija  0.9-1.4  <0.01-<0.01  - 

Pērļupe 2001.g. 1.7-3.1 0.25-0.34 - 

Rauza 2001.g. 1.4-2.5 0.21-0.48 - 

Ludze 2001.g. 1.6-2.6 0.25-0.35 - 

Tumšupe 2001.g. 1.7-2.8 0.17-0.32 - 

Rauza 2006.g., 

Launkalnes dabas 

liegumā - augštecē 

0.31-

0.56 

0.09-1.86 0.6-2.84 

Rauza 2006.g. Rauzas 

dabas liegumā - lejtecē 

0.13-

0.84 

0.48-0.87 0.45-1.04 

Šepkas dabas liegums 

2006.g. 

0.24-

0.41 

0.38-0.74 0.46-0.64 

Rauza 2013.g., 

Launkalnes dabas 

liegumā - augštecē 

2.1-4.3 0.21-0.74 2.74-4.63 

Rauza 2013.g. Rauzas 

dabas liegumā - lejtecē 

2.6-3.4 0.25-0.62 2.79-4.01 

Šepka 2013.g. 2.7-3.4 0.43-1.2 3.44-4.06 

 

Lai novērtētu piesārņojuma avotu ietekmi visas paraugu ņemšanas 

vietas sadalītas trīs grupās: 1) cilvēka saimnieciskās darbības ietekmētas 

vietas, t.i., vietas tieši lejpus antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ieplūdes 
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straujteču biotopā vai taisnots upes posms, kurā mehāniski iznīcināti 

straujteces biotopi (20., 1., 21., 6., 15. punkts); 2) bebru ietekmēts upes 

posms - gan uzpludinājums, gan tieši lejpus bebru dambja (3., 4., 9., 16., 

17.); 3) tipiski straujteču biotopi iespējami tālu no piesārņojuma avotiem un 

bebru ietekmes (2., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19.). Vietās ar 

antropogēnu ietekmi sastopamas tikai perlamutrenes, straujtecēs 

sastopamas abas sugas, bebru ietekmētās vietās arī abas sugas, bet 

ievērojami mazākā skaitā (18. att.). 

Gliemeņu sastopamība dažādās vietās
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18. attēls. Gliemeņu sastopamība vietās ar antropogēnu ietekmi, 

vietās ar bebru darbības ietekmi un tipiskās straujtecēs.  

 

2.9. Upju baseinu ietekmes nozīme upespērleņu populāciju 

izdzīvošanā 

Satelītainā redzamās mežu zemju, lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju u.c. zemes lietojuma veidu platības katrā upes baseina teritorijā 

uzskatāmas par rezultējošiem rādītājiem, kas parāda, kāda bijusi cilvēka 

saimnieciskā darbība upes baseina teritorijā kopumā. Ja būtu iespējams 

uzzināt katra upes baseina apsaimniekošanas precīzu vēsturi pēdējo simts 

gadu laikā, tad varētu novērtēt, cik daudz un dažādi piesārņojumi nonākuši 

upē. Diemžēl tāda informācija nav pieejama. Jebkurš lokāls ūdens 

piesārņojums varēja ietekmēt pērleņu populāciju stāvokli. Tomēr veiktā 

datu analīze parāda noteiktas likumsakarības. Analizējot zemes lietojuma 

veidu platības 15 pērleņu upju baseinu teritorijās (2. tabula), tika konstatēta 

tieša korelācija starp mežu un lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, 

tāpēc tika izveidots koeficients mliz, kas ir attiecība starp meža zemju 

platībām (%) un lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām (%). Pēc 

tam iegūts multiplās lineārās regresijas vienādojums (Liepa 1974, 

Arhipova, Bāliņa 2003). 

ŷ = - 10.727 + 23.656*mitraji + 4.134*mliz. 

mliz parāda, cik plaša un intensīva bijusi cilvēka saimnieciskā darbība 
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šajā teritorijā ilgā laika periodā.  

Tālāk savstarpēji salīdzināt upju baseinus, kuros pērlenes atrastas, ar 

tiem, kuros atrastas tikai tukšās čaulas, un tiem, kuros vajadzēja būt 

pērlenēm vai tukšajām čaulām, bet nekas netika atrasts (19. att.). Varētu 

pieņemt, ka tajās upēs, kur netika atrastas pat tukšās čaulas, populācija bija, 

bet iznīka pirms daudziem desmitiem gadu, tādēļ nav saglabājušās nekādas 

čaulu paliekas, kamēr upēs, kur atrastas tukšās čaulas, iespējams, 

populācija iznīka pirms dažiem desmitiem gadu. Pērleņu upju baseinos 

mežu ir divas reizes vairāk nekā tajos upju baseinos, kur pērleņu 

populācijas iznīkušas, bet lauksaimniecības zemes tur ir apmēram par 

trešdaļu mazāk. Pērleņu upju baseinos mežu zemju platības ir apmēram 

divas reizes lielākas nekā lauksaimniecības zemju platības. Apbūvētās 

platības ir četras reizes lielākas upju baseinos, kuros pērlenes iznīkušas 

(19. att.). 
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tukšās č.
Nav atrasts

 
19. attēls. Mežu un lauksaimniecības zemju platību (%) attiecība 

dažādos upespērleņu upju baseinos. 

 

2.10. Ziemeļu upespērlenes čaulas formu daudzveidība 

Divu Latvijas upju gliemeņu čaulu mērījumu dati analizēti kopā ar 

datiem no 13 Krievijas upēm (Bolotov et al. 2013). Pētījumā tiek turpināta 

diskusija par to, vai Eiropas ziemeļu daļā sastopama viena vai trīs 

Margaritifera sugas. Konstatēts, ka čaulas morfoloģiskās atšķirības mainās 

ģeogrāfiski ziemeļu-dienvidu virzienā Pētītās populācijas var iedalīt divās 

grupās: ziemeļu populācijas, kuru čaulas ir vairāk saplacinātas – 

f. margaritifera, un dienvidu populācijas, kuru čaulas pārsvarā ir „resnākas” 

un pieder formām elongata un borealis. Tām pieder arī populācijas Latvijas 

upēs, gan Daugavas, gan Gaujas baseinā, te sastopamo čaulas formu 

komplekss ir tuvs Pēterburgas apgabalā novērotajam. Robežu starp abām 

grupām var novilkt pa 63º platuma grādu (Bolotov et  al. 2013,).  
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2.11. Ziemeļu upespērlenes populācijas stāvokļa novērtējums 

Latvijas ziemeļu upespērlenes M. margaritifera populāciju stāvokļa 

vērtēšanai izmantots Zviedrijā pielietotais vērtēšanas modelis. Šajā modelī 

izstrādāti 6 kritēriji (Erikson et al. 1998). Katrs kritērijs tiek vērtēts ar 

punktiem no 0 līdz 6 (3. tabula). Katrai pētāmajai populācijai visi kritērijiem 

atbilstošie punkti tiek summēti, un tiek iegūta populācijas atbilstība kādai no 

trim klasēm (4. tabula). Lielākam punktu skaitam atbilst labāk saglabājušās 

un dzīvotspējīgākas populācijas. Populāciju vērtēšanas kritēriji: 1) 

populācijas lielums; 2) populācijas blīvums; 3) izplatība - upes posma 

garums, kurā dzīvo vienota populācija; 4) mazākās gliemenes čaulas garums; 

5) cik daudz (%) populācijā ir gliemenes mazākas par 2 cm; 6) cik daudz 

populācija ir gliemenes mazākas par 5 cm (Erikson et al. 1998, 3. tabula). 

Katru populāciju vērtē pēc šiem kritērijiem, pēc iegūtās punktu summas 

populācija atbilst vienai no trim klasēm (Erikson et al. 1998, 5. tabula). 

Vērtēšanas modeļa autori iesaka to pārbaudīt uz dažādām citām 

populācijām Zviedrijā un citās valstīs (Erikson et al. 1998). Latvijā laikā 

2001. līdz 2004.gadam iegūtie dati par upespērleņu populācijām salīdzināti 

pēc Zviedrijas vērtēšanas modeļa (4. tabula).  

Atbilstoši Zviedrijas populāciju vērtēšanas modelim neviena no 

Latvijas pērleņu populācijām neatbilst visaugstākajam vērtējumam – III 

klasei (populācija ar ļoti augstu saglabāšanās pakāpi). Divas atbilst II klasei 

(populācija ar augstu saglabāšanās pakāpi), pārējās atbilst I klasei 

(populācija ar zemu saglabāšanās pakāpi), un tātad to izdzīvošanas iespējas 

ir apdraudētas (5. tabula). 
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3. tabula 

Ziemeļu upespērlenes M. margaritifera populāciju  

saglabāšanās un izdzīvotības vērtēšanas kritēriji Zviedrijā 

(Erikson et al. 1998). 

 

Kritēriji Populācijas parametri 

1. Populācijas lielums 

(kopējais gliemeņu 

skaits) 

<50

00 

5000 – 

10 000 

11 00 – 

50 000 

51 000 – 

100 000 

101 000  

– 

200 000 

>200000 

2. Populācijas blīvums 

(gliemenes/m
2
) 

<2 2.1-4 4.1-6 6.1-8 8.1-10 >10 

3. Populācijas areāls 

(km) 

<2 2.1-4 4.1-6 6.1-8 8.1-10 >10 

4. Mazākā gliemene 

(mm) 

>50 41-50 31-40 21-30 11-20 ≤10 

5. Par 2 cm mazāku 

gliemeņu daudzums 

populācijā (%) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 >10 

6. Par 5 cm mazāku 

gliemeņu daudzums 

populācijā (%) 

1-5 5-10 11-15 21-25 21-25 >25 

Punktu skaits 1 2 3 4 5 6 

 

4. tabula 

 

Ziemeļu upespērlenes populāciju vērtēšana pēc Zviedrijā 

izstrādātā vērtēšanas modeļa 2004.gadā (Rudzīte 2005). 

 

Kritēriji Punkti 

Ludze Rauza 

Tumš

upe Pērļupe Dadžupe Dzirnupe Mergupe 

1. Populācijas lielums 3 1 1 1 1 1 1 

2. Populācijas blīvums 

(gliemenes/m
2
) 2 1 1 1 1 1 1 

3. Populācijas areāls 

(km) 4 6 2 1 2 1 1 

4. Mazākā gliemene 

(cm) 2 1 1 1 1 1 1 

5. Gliemeņu 

daudzums <2 cm (%) 0 0 0 0 0 0 0 

6. Gliemeņu 

daudzums <5 cm (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Punktu skaits kopā 11 9 5 4 5 4 4 
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5. tabula 

Ziemeļu upespērleņu Margaritifera margaritifera populāciju 

saglabāšanās pakāpes un izdzīvošanas iespēju novērtējums  

(Erikson et al. 1998). 

 

Klase Vērtējums 

(punkti kopā) 

I Populācija ir saglabājusies (Populācija ar zemu 

saglabāšanās pakāpi) 

1-7 

II Populācija ir labi saglabājusies un tai ir izdzīvošanas 

iespējas (Populācija ar augstu saglabāšanās pakāpi) 

8-17 

III Populācija ir ļoti labi saglabājusies un tai ir drošas 

izdzīvošanas iespējas (Populācija ar ļoti augstu 

saglabāšanās pakāpi) 

18-36 

 

 

Diskusija 

Pērļu ieguve 17. un 18.gadsimtā ir viens no galvenajiem iemesliem, 

kāpēc ziemeļu upespērlene ir izmirstoša suga visā tās areālā, t.sk. arī 

Latvijā (Bischoff et al. 1986, Heinisch et al. 2001, Jungbluth 2011, 

Rudzītis, Rudzīte 2012; Rudzīte, Rudzītis 2012). Pēdējos gadu desmitos 

pērļu ieguves zaudējusi savu aktualitāti un par galveno populāciju 

iznīkšanas, sarukšanas un novecošanās iemeslu būtu jāuzskata upju 

piesārņošanu ar organiskām vielām (Kinchor et al. 1996, Moorkens et al. 

2000, Rudzīte 2004a, Bily et al. 2008, Jungbluth 2011). Latvijā būtisku 

negatīvu ietekmi rada arī bebru darbība, jo tie savairojušies pārmērīgi lielā 

skaitā (Rudzīte 2005, Rudzīte, Znotiņa 2006, Rudzīte, Rudzītis 2011). 

Līdzīga situācija izveidojusies arī Igaunijā (Talvi T., nepublicēts, 

konferences prezentācija internetā). Eiropā ziemeļu upespērlenei 

atjaunoties spējīgas populācijas saglabājušās atsevišķās vietās Lielbritānijā, 

Bavārijas (Vācijas)/ Čehijas kalnos, Skandināvijas pussalā, Somijā (Geist 

2005), Krievijas ziemeļrietumu daļā – Baltijas un Baltās jūras baseina upēs 

(Bespalaya et al. 2007, Makhrov 2010). Latvija ir sugas areāla dienvidu 

robeža tā dienvidaustrumu daļā Eiropā. Lietuvā upespērlenes minētas 

literatūrā kā, iespējams, atrodamas, bet tomēr nav atrastas (Šivickis 1960, 

Gurskas 2009), Polijā un lielākajā daļā Vācijas ir sugas areāla pārtraukums. 

Virzienā uz dienvidiem ir tikai lokālas populācijas Eiropas vidienes kalnos, 

līdzenumos ir tikai sen vai nesen iznīkušas populācijas (Moorkens et al. 

2000, Jungbluth 2011). Tātad Latvijas populācijas ir interesantas ar to, ka 

Latvijas pērleņu upes ir līdzīgas Eiropas līdzenumu upēm, kurās 
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upespērlenes iznīkušas, bet Latvijā tās vēl ir saglabājušās; un arī ar to, ka 

Latvijas pērleņu upes pieder Baltijas jūras baseinam tāpat kā Zviedrijas un 

Somijas upes, bet pārējās Eiropas populācijas pieder Ziemeļjūras baseinam. 

Patreizējie upespērleņu gēnu pētījumi Eiropā vēl neļauj spriest par 

populāciju atšķirībām katrā jūras baseinā un katrā atsevišķā upes 

lielbaseinā (Geist 2005). Tomēr teorētiski varētu pieļaut varbūtību, ka 

katrai populācijai jebkurā jūras vai jebkurā upes baseinā būs nosakāmas 

kaut kādas lielākas vai mazākas individuālās atšķirības no citām 

populācijām. Varētu uzskatīt, ka katrai populācijai ir savs genofonds, un, 

salīdzinājumā ar citām dzīvnieku sugām, ziemeļu upespērlenes populācijas 

dabā ir ļoti labi izolētas cita no citas. Vācijā to gēnu pētījumi aizsākti jau 

2002. gadā (Geist et al. 2003). Atšķirības starp dažādām Eiropas 

populācijām varētu skaidrot arī ar pakāpenisku faunas veidošanos pēcledus 

laikmeta periodā, par ko ļauj spriest Vācijas un Zviedrijas populāciju gēnu 

pētījumi (Geist et al. 2010). Perspektīvā gēnu pētījumiem vajadzētu būt 

saskaņotiem ar ekoloģijas pētījumiem, tas palīdzētu noskaidrot vēl daudzas 

citas likumsakarības, kā arī palīdzētu izveidot piemērotas populāciju 

saglabāšanas un atjaunošanas programmas (Geist, Kuehn 2005; Geist 

2010).  

J. Geista pētījumos ir noskaidrots, ka iespējams izmantot arī čaulas, to 

konhiolīna slāni – periostracum, bet tas iespējams tikai svaigām čaulām 

(Geist et al. 2005, Geist et al. 2008,). Tātad teorētiski varētu domāt, ka 

izdosies noskaidrot, kurām populācijām ir lielāka spēja pielāgoties 

apkārtējās vides izmaiņām, it īpaši vispārējai vides eitrofikācijai, un kurām 

populācijām pielāgotība oligotrofas upes ekosistēmai ir konservatīvāka, un 

tātad šīs populācijas saglabāsies tikai tādās upēs, kur saglabājusies tipiski 

oligotrofi vides apstākļi, turklāt būs nodrošināta arī stabila lašveidīgo zivju 

populācija. Līdzšinējā pieredze rāda, ka upespērleņu mākslīgas 

pavairošanas metodes (Gum et al. 2011; Lange, Selheim 2011; Scheder et 

al. 2011; Scriven et al. 2011) devušas pozitīvus rezultātus, bet pagaidām 

nedod garantijas sugas izdzīvošanai kopumā. 

Latvijā ziemeļu upespērlenei izstrādāts sugas aizsardzības plāns 

(Rudzīte, 2004b), tāpat arī ir dabas aizsardzības plāni trim aizsargājamām 

dabas teritorijām, kurā tā sastopama – Launkalnes dabas liegums, Rauzas 

dabas liegums un Šepkas dabas liegums (Rudzīte, Čakare 2007a, 2007b, 

2007c). Minētie plāni dod vispusīgu informāciju par sugas stāvokli un arī 

ieteikumus konkrētiem pasākumiem un pētījumiem, kas nodrošinātu sugas 

izdzīvošanu šajās teritorijās. Tomēr šie plāni ir tikai dokumenti ar 

ieteikuma raksturu, lai kādu pasākumu varētu realizēt, jābūt konkrētam 

projektam ar konkrētu finansējumu. NATURA 2000 vietu monitoringa 

ietvaros apsekoti dabas liegumi: Melturu sils 2008.gadā, Launkalnes dabas 

liegums 2009.gadā, Rauzas un Šepkas dabas liegumi 2011.gadā. Nevienā 
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no tiem nav atrastas jaunas upespērlenes ar čaulas garumu 2 līdz 5 cm. 

Tātad saskaņā ar Zviedrijā izstrādāto populāciju vērtēšanas metodi nevienai 

no Latvijas upespērleņu populācijām nav labas izdzīvošanas iespējas 

(Erikson et al. 1998). Populācijas vecumstruktūras pētījumi parāda, ka 

mazākajām populācijām ir reāli iznīkšanas draudi (Rudzīte 2001, 

Rudzīte 2005, Rudzīte, Rudzītis 2011), bet lielākajās populācijās tomēr ir 

relatīvi daudz vidēja vecuma gliemenes (Rudzīte 2005), kas labvēlīgos 

apstākļos varētu nodzīvot vēl vairākus desmitus gadu, un iestājoties 

labvēlīgākiem vides nosacījumiem varētu dot jaunas gliemeņu paaudzes, 

kas ļautu pašlaik novecojušajām populācijām garantēt izdzīvošanas iespēju. 

Tātad tuvāko desmit gadu laikā būtu aktīvi jāstrādā pie visiem 

pasākumiem, kas uzlabotu un nodrošinātu piemērotus dzīves apstākļus 

upespērleņu mazuļiem: piesārņojuma avotu ietekmes novēršana, lašveidīgo 

zivju populācijas papildināšana, bebru kaitīgās ietekmes novēršana, 

sabiedrības izglītošana par pērļu ieguvi, kā arī molekulāri ģenētiskie 

pētījumi, lai noskaidrotu raksturīgo sugai ģenētisko daudzveidību. 

 

 

Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes apstiprinās: 

1. Populācijas vecumstruktūra rāda novecošanas tendenci, kas varētu 

novest pie sugas izmiršanas Latvijā tuvāko gadu desmitu laikā. 

Visas populācijas ir novecošanas stadijā; piecpadsmit gadu laikā 

nav atrastas jaunas gliemenes, dominē vidēja vecuma un vecas 

gliemenes. Atbilstoši Zviedrijas populāciju vērtēšanas modelim 

neviena no Latvijas pērleņu populācijām neatbilst populācijai ar ļoti 

augstu saglabāšanās pakāpi. Divas atbilst statusam „populācija ar 

augstu saglabāšanās pakāpi”, pārējās ir populācijas ar zemu 

saglabāšanās pakāpi, un tātad to izdzīvošanas iespējas ir 

apdraudētas. 

2. Ūdens kvalitātes samazināšanās ir galvenais negatīvais faktors, kas 

ietekmē upespērleņu populāciju sarukšanu. Ūdens ķīmiskās analīzes 

parāda neatbilstību upespērlenēm nepieciešamam ūdens sastāvam; 

nav konstatēta uzlabošanās pēdējo trīspadsmit gadu laikā. 

3. Upju baseinu teritoriju apsaimniekošanas veids ietekmē upespērleņu 

populāciju izdzīvošanas iespējas. Lielākās populācijas saglabājušās 

upēs, kuru baseinu teritorijā dominē mežu zemes, ir maz 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes un ievērojami mazākas 

apbūves platības. 
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Secinājumi 

1. Ziemeļu upespērlene bijusi Latvijā izplatīta apmēram trešajā daļā 

no patreizējās Latvijas teritorijas, tagad zināmas 8 atradnes un 7 upēs 

konstatētas tukšās čaulas. 

2. Vēsturiskie materiāli par pērleņu izplatību nesniedz precīzu 

informāciju par ziemeļu upespērlenes izplatību, taču ļauj secināt, ka 

pērleņu skaits pēdējo vairāku gadu laikā ir ievērojami sarucis. 

3. Kopējais upespērleņu skaits Latvijā ir ap 25 000, populāciju areālu 

kopējais garums ir ap 40 km. 

4. Visas Latvijas upespērleņu populācijas ir novecošanas stadijā, tajās 

nav konstatētas jaunākās vecuma klases, kas atbilst garumu grupai no 20 

līdz 50 mm; Latvijas upespērleņu populācijās jaunākās gliemenes pārstāv 

60-64 mm garumu klase, bet dominējošā vecuma grupa ir 100 līdz 115 

mm. Neskatoties uz upespērleņu populācijas novecošanu, konstatēta 

normāla olu un kāpuru attīstība. 

5. Upespērleņu atradnēs ir labi saglabājušies straujteču biotopi, taču 

ūdens kvalitāte neatbilst gliemeņu mazuļu izdzīvošanai paaugstinātā 

slāpekļa savienojumu satura dēļ. 

6. Lielas lauksaimniecības zemju platības upes baseina teritorijā ir 

veicinājušas upespērleņu populāciju sarukšanu un iznīkšanu, bet lielas mežu 

zemju platības veicinājušas populāciju saglabāšanos upē, taču tās nespēj 

pilnībā kompensēt dažādu citu negatīvu faktoru ietekmi. 

7. Sugai nepieciešami aizsardzības pasākumi, kas ļautu nodrošināt tai 

labvēlīgu aizsardzības statusu. 

 
 

 

 

Literatūras saraksts 

Aigare V., Andrušaitis G., Lipsbergs J., Lodziņa I., Tabaka L. 1985. Latvijas PSR 

Sarkanā Grāmata. Red Data Book of the Latvian SSR. Dzīvnieku un augu retās un 

apdraudētās sugas. Zinātne, Rīga. 526 p. (In Latvian) 

Araujo R., Ramos A. 2000. Action plan for Margaritifera margaritifera in Europe. – 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 32. 

Arhipova I., Bāliņa S., 2003. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft 

Excel. Rīga: Datorzinību Centrs. 352. lpp. 

Baer O. 1995. Die Flussperlmuschel. Westarp Wissenschafte. Magdeburg. 118 S. 

Bauer G. 1987. The parasitic stage of the Freshwater Pearl Mussel. II. Susceptibility of 

the brown trout. Arch. Hydrobiol., 76 (4). 403-412. 

 



37 
 

Bauer G., Vogel C. 1987. The parasitic stage of the Freshwater Pearl Mussel. I. Host 

response to Glohidiosis. Arch. Hydrobiol., 76 (4). 393-402. 

Bauer G. 1988. Threats to the Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera L. 

in Central Europe. Biol. Conserv. 45. 239-253. 

Bespalaya Yu.V., Bolotov I.N., Makhrov A.A. 2007. State of the Population of the 

European Pearl Mussel Margaritifera margaritifera (L.) (Mollusca, 

Margaritiferidae) at the Northeastern Boundary of Its Range (Solza River, White 

Sea Basin). Russian Journal of Ecology. Vol.38 No. 3. 204-211. 

Bischoff W.-D., Dettmer R., Wächtler K. 1986. Die Flussperlmuschel. Staatliches 

Naturhistorisches Museum, Braunschweig. 64 S. 

Bily M., Simon O., Hruška J. 2008. Research of the chemistry of Lužni Potok. Effects of 

environmental factors on the Freshwater Pearl Mussel population in the national 

nature monument Lužni Potok (Zinnbach), ed. By M.Bily, Prague. 23-50. 

Bolotov I.N., Makhrov A.A., Bespalaya Yu.V., Vikhrev I.V., Aksenova O.V., Aspholm 

P.E., Gofarov M.Yu., Ostrovskii A.N., Popov I.Yu., Pal’tser I.S., Rudzite M., 

Rudzitis M., Voroshilova I.S., Sokolova S.E. 2013b. Results of Testing the 

Comparatory Method: The Curvature of the Shell Valve Frontal Section Is 

Inappropriate as a Systematic Character for the Freshwater Pearl Mussel of the 

Genus Margaritifera. Biology Bulletin, Vol. 40, No. 2, pp. 221-331. 

Braun M. 1884. Die Land- und Süsswassermollusken der Ostseeprovinzen. 

Separatdruck, Arch.f. Naturk. Liv-, Ehst- und Kurlands. Ser.2, 9. 11-29. 

Buddensiek V. 2001. Ökologie der jungen Flussperlmuschel. Die Flussperlmuschel in 

Europa: Bestandssituation und Schutzmassnahmen. Ergebnisse des Kongresses. 

Hof. 63-68. 

Eke H. 1925. Gliemežu dzimta Unionidae. Daba. 3. 93-99. 

Erikson M.E.G., Henrikson L., Söderberg H. 1998. Flodpaerlmusslan i Sverige. The 

Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera in Sweden. 

Stockholm. 121 p. 

Fischer J.B. 1791. Versuch einer Naturgeschichte von Livland, 2.Aufl.,  

Königsberg, 346. 

Geist J., Rottmann O., Schroeder W., Kuehn R. 2003. Development of microsatellite 

markers for the endangered freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera 

L. (Bivalvia: Unionoidea). Molecular Ecology Notes, 3: 444–446. 

Geist J. 2005. Conservation Genetics and Ecology of European Freshwater Pearl 

Mussels (Margaritifera margaritifera L.). München. 121. 

Geist J., Auerswald K., Boom A. 2005. Stable carbon isotopes in freshwater mussel 

shells: Environmental record or marker for metabolic activity? Geochimica et 

Cosmochimica Acta, Vol. 69, No. 14, pp. 3545–3554. 

Geist J., Kuehn R. 2005. Genetic diversity and differentiation of central European 

freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) populations: 

implications for conservation and management. Molecular Ecology, 14: 425–439. 

Geist J., Wunderlich H., Kuehn R. 2008. Use of mollusc shells for DNA-based 

molecular analyses. Journal of Molluscan Studies, 74: 337–343. 

Geist J. 2010. Strategies for the conservation of endangered freshwater pearl mussels 

(Margaritifera margaritifera L.): a synthesis of Conservation Genetics and 

Ecology. Hydrobiologia, 644: 69–88. 



38 
 

Geist J., Soederberg H., Karlberg A., Kuehn R. 2010. Drainage-independent genetic 

structure and high genetic diversity of endangered freshwater pearl mussels 

(Margaritifera margaritifera) in northern Europe. Conserv Genet 11: 1339–1350. 

Geist J. 2011. Integrative freshwater ecology and biodiversity conservation. Ecological 

Indicators 11: 1507–1516. 

Groschke J. 1805. Merkwürdigkeiten aus dem Tierreich. Beschreibung der Provinz 

Kurland. Hrsg. Derschau E., Kayserlingk P. Mitau. S.119-176. 

Gum B., Lange M., Geist J. 2011. A critical reflection on the success of rearing and 

culturing juvenile freshwater mussels with a focus on the endangered freshwater 

pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.). Aquatic Conserv: Mar. Freshw. 

Ecosyst. 21: 743–751. 

Hruška J., Bauer G. 1995. Zusammenhänge zwischen der Populationsbiologie der 

Flussperlmuschel und der Gewässereutrophierung. Arbeitstagung "Schutz und 

Erhaltung der Flussperlmuschelbestände". Schriftenreie: Lindberger Hefte 5. 

S.10-16. 

Heinisch W., Moser J., Ofenböck T. 2001 Flussperlmuschelprojekt Österreich (FLUP), 

Ergebnisse des Kongresses “Die Flussperlmuschel in Europa: Bestandssituation 

und Schutzmassnahmen”, S.124-142. 

Jungbluth J.H. 2011. The freshwater pearlmussel (Margaritifera margaritifera) in 

Germany. Ferrantia 64: 5-12. 

Kawall J.H. 1872. La Peche des Perles en Livonie. Annal. Soc. Malacologiq. Belgiq., 

VII. 38-46. 

Kinkor J., Pfündl D., Böhme J. 1996. Perlorodka v oblasti trojmezi "Čechy-Bavorsko-

Sasko" - Die Perlmuschel im Dreiländereck "Böhmen-Bayern-Sachsen". Praha. 

München. Dresden. Chomutov, 67 S. 

Kutikova L.A., Starobagotova J.I. (red.) 1977. Opredelitel presnovodnih 

bespozvonochnih Jevropeiskoi chastji SSSR, (plankton, bentos). [PSRS Eiropas 

daļas bezmugurkaulnieku (planktons, bentoss) noteicējs.] Gidrometizdat, 

Leningrad, 511. (Krieviski.) 

Lande A., Lande E. 2000. Water quality and population state of the freshwater pearl 

mussel Margaritifera margaritifera L. in Boelva river, Telemark, Norway. 

Verh.Internat.Verien.Limnol., 27, 971-975 

Lange M., Selheim H. 2011. Growing factors of juvenile freshwater pearl mussels and 

their characteristics in selected pearl mussel habitats in Saxony (Germany). 

Ferrantia 64: 30-37. 

Liepa I., 1974. Biometrija. R: Zvaigzne, 336 lpp. 

Manuilova J.F. 1964. Vetvistousije rachki (Cladocera) fauni SSSR. [PSRS faunas 

ūskājvēži (Cladocera)]. Moskva, Leningrad, Nauka, 326. (Krieviski.)  

Meder A. 1925. Perlenfischerei in Liv- und Estland. Baltische Blätter für all. Kullturelle 

Fragen. Riga, 111-116. 

Makhrov A.A., Ieshko E.P., Shchurov I.L., Shirokov V.A. 2010. Distribution of the 

freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in the Republic of Karelia 

(North-West Russia). Toxicological and Environmental Chemistry, 1-17. 

Moorkens E.A., Valovirta I., Speight M.C.D. 2000. Towards a margaritiferid water 

quality standard. Switzerland, 14. 

Nilsson A. (ed.) 1996. Aquatic Insects of North Europe: Vol. 1: Ephemeroptera, 



39 
 

Plecoptera, Heteroptera, Megaloptera, Neuroptera, Coleoptera, Trichoptera and 

Lepidoptera. Apollo Books, Stenstrup, Denmark. 

Nilsson A. (ed.) 1997. Aquatic Insects of North Europe: Vol. 2: Odonata and Diptera. 

Apollo Books, Stenstrup, Denmark. 

Pētersons H. 1933. Atzīmes par Gaujas basseinā atrodamiem recentiem un subfossiliem 

gliemežiem. Rīga, 20 lpp. 

Riemschneider J. 1908. Livländische Najaden. Sitzungsber.Naturf.Ges.Univ.Jurjew,  

16. 4: 9-44.  

Rudzīte M. 2001. Strategy for conservation of the Freshwater Pearl Mussel 

Margaritifera margaritifera L. populations in Latvia. Acta Biologica Universitatis 

Daugavpiliensis. Vol.1, Nr.1., Daugavpils, 38-44. 

Rudzīte M. 2004a. Distribution of the freshwater pearl mussel Margaritifera 

margaritifera (Linnaeus 1758) in Latvia in relation to water quality. Latvijas 

Universitātes raksti. Acta Universitatis Latviensis. Bioloģija. Biology. vol. 676, 

79-85.pp. 

Rudzīte M. 2005. Assessment of the condition of freshwater pearl mussel Margaritifera 

margaritifera (Linnaeus 1758) populations in Latvia. Latvijas Universitātes 

raksti. Acta Universitatis Latviensis. Bioloģija. Biology. Vol. 691, 121-128.pp. 

Rudzīte M., Rudzītis M. 2011. The populations of the freshwater pearlmussel 

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) in NATURA 2000 reserve 

“Melturu sils”. Environmental and Experimental Biology, 9, pp. 37-41. 

Rudzītis M., Rudzīte M. 2012. Saldūdens pērļu ieguves vēsture Latvijā. Latvijas 

Universitātes raksti. Acta Universitatis Latviensis. Zinātņu vēsture un 

muzejniecība. 780.sēj. 228-239 lpp. 

Rudzīte M., Rudzītis M. 2012. Der Einfluss der Perlfischerei auf den Rückgang der 

Population der Perlmuschel in Lettland. Schriften zur Malakozoologie. Haus der 

Natur Cismar. Heft 27. S. 57-64. 

Rudzīte M., Znotiņa V. 2006. An answer to Campbell. Acta Universitatis Latviensis, 

Biology, Vol.710, pp.141-143. 

Schlesch H. 1942. Die Land- und Süsswassermollusken Lettlands mit Berücksichtigung 

der in den Nachbargebieten vorkommenden Arten. Sonder-Abdruck aus dem 

Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga LXIV. 245-360. 

Scheder Ch., Gumpinger C., Csar D. 2011. Application of a five-stage field key fot the 

larval development of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera 

Linné, 1758) under different temperature conditions – A tool for the 

approximation of the optimum time for host fish infection in captive breeding. 

Ferrantia 64: 13-22. 

Scriven K., Jones H., Taylor J., Aldridge D., Mclvor A. 2011. A novel system for 

rearing freshwater pearl mussels, Margaritifera margaritifera (Bivalvia, 

Margaritiferidae), at Mawddach Fish Hatchery in Wales, UK. Ferrantia 64: 23-

29. 

Šivickis P. 1960. Lietuvos moliuskai ir jų apibūdinimas. Vilnius, 352 p. 

Wahl E. 1855. Die Süsswasser-Bivalven Livlands. Arch.f.Naturk. Liv-, Ehst- und 

Kurlands, Ser.2, 1. 75-148. 

 

 



40 
 

 

 

 

 

Avoti internetā:  

 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, 

19.IX.1979 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm  

APPENDIX III. PROTECTED FAUNA SPECIES 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-3.htm  Latvia: Signature: 23 

January 1997, Ratification: 23 January 1997, Entry into force: 1 May 1997. 

(Gurskas 2009) Macro gamta. Lietuvos moliuskų katalogas ALBERTAS GURSKAS 

 KAUNAS  2009. 

http://www.macrogamta.lt/e107_plugins/content/content.php?content.164   

Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 

sugu sarakstu. Ministru kabineta noteikumi Nr.396. Rīgā 2000.gada 14.novembrī 

(prot. Nr.54 9.§) Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 

1.punktu Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 413/417 (2324/2328), 17.11.2000. 

Ministru prezidents A.Bērziņš.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

V.Makarovs.1.pielikums Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumiem 

Nr.396 Īpaši aizsargājamo sugu saraksts. (Pielikums grozīts ar MK 27.07.2004. 

noteikumiem Nr.627) http://likumi.lv/doc.php?id=12821 

Opermanis O., Auniņš A. (red.) 2007a. Latvijas NATURA 2000 vietu monitoringa 

metodika. Rīga. 21 lpp. 

http://biodiv.lvgma.gov.lv/fol302307/fol818778/N2000_monitoringa_metodika.pdf  

Opermanis O., Auniņš A. (red.) 2007b. Latvijas Natura 2000 vietu monitorings. B 

pielikums: Metožu katalogs pa sistemātiskajām grupām: instrukcija darba 

veicējiem. Rīga, 2007, labojumi 2008. 42 lpp. 

http://biodiv.lvgma.gov.lv/fol302307/fol818778/B_pielikums_metozu_katalogs.pdf  

Padomes Direktīva 92/43/EEC (1992. gada 21. maijs) II PIELIKUMS: KOPIENĀ 

NOZĪMĪGAS DZĪVNIEKU UN AUGU SUGAS, KURU AIZSARDZĪBAI JĀNOSAKA ĪPAŠI 

AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS V PIELIKUMS: KOPIENĀ NOZĪMĪGAS 

DZĪVNIEKU UN AUGU SUGAS, KURU ĪPATŅU IEGUVEI SAVVAĻĀ UN 

IZMANTOŠANAI VAR PIEMĒROT APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMUS  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:LV:HTML  

Rudzīte M., 2004b Ziemeļu upespērlenes (Margaritifera margaritifera L.) aizsardzības 

plāns Latvijā, Rīga 35 lpp. 

http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SAP_Upesperlene-04_LV.pdf 

Rudzīte M., Čakare I. 2007a. Launkalnes dabas liegums. Dabas aizsardzības plāns. 

51 lpp. http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/launkalne/%22%22/ 

Rudzīte M., Čakare I. 2007b. Rauzas dabas liegums. Dabas aizsardzības plāns. 61 lpp. 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/rauza/%22%22/ 

Rudzīte M., Čakare I. 2007c. Šepkas dabas liegums. Dabas aizsardzības plāns. 57 lpp. 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/sepka/%22%22/ 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104-3.htm
http://www.macrogamta.lt/e107_plugins/content/content.php?content.164
http://likumi.lv/doc.php?id=3941
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=12821
http://likumi.lv/doc.php?id=91781
http://likumi.lv/doc.php?id=12821
http://biodiv.lvgma.gov.lv/fol302307/fol818778/N2000_monitoringa_metodika.pdf
http://biodiv.lvgma.gov.lv/fol302307/fol818778/B_pielikums_metozu_katalogs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:LV:HTML
http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SAP_Upesperlene-04_LV.pdf
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/launkalne/%22%22/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/rauza/%22%22/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/sepka/%22%22/


41 
 

 

Pateicības 

Lielākā daļa pētījumi veikti Latvijas vides aizsardzības fonda un Zivju fonda 

finansētu projektu ietvaros, atbalsts saņemts arī no Latvijas Universitātes, Latvijas 

Dabas fonda un Latvijas Malakologu biedrības. 

Sirsnīgi pateicos visiem muzeju vadītājiem un fondu glabātājiem, kas deva iespēju 

strādāt muzejos pie fondu kolekcijām kopš 1998. gada: Dr. V.Wiese - Cismāras Dabas 

muzejā; Dr.M.Glaubrecht, T.v.Rintelen un prof.R.Kilias - Berlīnes Sistemātiskās 

Zooloģijas institūta Dabas muzejā; Dr.R.Janssen - Zenkenberga muzejā; 

prof.Chr.Erseus un Dr.A.Waren - Stokholmas Valsts muzejā; kā arī īpašs paldies 

kolēģiem, ar kuriem mēs kopā strādājām Stokholmas Valsts muzeja fondos - 

Dr.I.Wäreborn, Dr.T.v.Proschwitz un I.Gmizo-Lārmanei. Paldies Lietuvas kolēģim 

A.Gurskas, kas sniedza informāciju par Kauņas muzeja materiāliem. Paldies kolēģei Dr. 

D.Pilātei, kas sniedza informāciju par Latvijas Dabas muzeja materiāliem. 

Liels paldies Dr.J.Kuiper, kurš palīdzēja noskaidrot, vai būtu iespējams atrast vēl 

kādu iepriekšējos gadsimtos vāktu Latvijas malakofaunas kolekciju. 

Paldies kolēģim Dr. Dr. J.H. Jungbluth par veiksmīgo sadarbību pie H.Šleša 

problēmu izpētes. 

Paldies prof.I.Muižniekam par sniegto iespēju apmeklēt citvalstu muzejus, kā arī 

kolēģei Dr.L.Ozoliņai-Moll par neatsveramu palīdzību dažādu problēmu risināšanā. 

2002.gadā sadarbībā ar Somijas speciālistiem Dr.I.Valovirta, P.Oulasvirta, 

V.Englund, P.Tuulenvire apsekotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta upes. Paldies! 

Paldies visiem, kas piedalījušies upju apsekošanas projektos laikā no 1999. līdz 

2010.gadam un snieguši informāciju par vērtīgiem atradumiem. Tie ir: Māris Rudzītis, 

Līga Ozoliņa-Moll, Markus Moll, Otars Opermanis, Per Rasmussen, Māris Olte, Aiva 

Onkele, Uldis Skutelis, Dainis Ozols, Andris Urtāns, Sandijs Mešķis, Māris Cinītis, 

Kārlis Kalvišķis, Ilze Čakare, Normunds Kukārs.  

Paldies prof.P.Cimdiņam par veiksmīgo sadarbību laikā no 2000.gada līdz 

2002.gadam. 

Paldies darba vadītājai Dr.hab.biol.T.Zorenko un visam Zooloģijas un dzīvnieku 

ekoloģijas katedras kolektīvam! 
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