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Ievads 
 

Projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” mērķis ir veikt 
hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus aizsargājamās ekosistēmās, lai novērstu 
nosusināšanas pasākumu negatīvo ietekmi un atjaunotu dabiskus vai daļēji dabiskus 
hidroloģiskos apstākļus. 
 
Projekta norises laiks: 2011. gada 1. septembris – 2016. gada 31. augusts 
Projektu īsteno: Dabas aizsardzības pārvalde 
Sadarbības partneri: Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un „ELM MEDIA” 
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma 
Līdzfinansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds 
Projekta numurs: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN 
 

HYDROPLAN projekta aktivitātes C.2.2. Hidroloģiskā režīma atjaunošana Skudrupītes zālājos 
– griežu vairošanās biotopā mērķis ir atjaunot funkcionējošus Palieņu zālājus (6450), kas 
nodrošina piemērotus ligzdošanas, barošanās apstākļus griezēm (Crex crex) un barošanās 
vietas mazajam ērglim (Aquila pomarina) Skudrupītes apkārtnē, Ķemeru nacionālajā parkā 
(ĶNP). Palieņu zālāji (6450) un minētās putnu sugas ir ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas 
Savienībā aizsargājamas dabas vērtības, kurām nepieciešams nodrošināt labvēlīgu 
aizsardzības stāvokli (Biotopu direktīva (21.05.1992.), Putnu direktīva (30.11.2009.)). 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai nākotnē. Šīs stratēģijas mērķis ir nodrošināt ekosistēmu un to 
pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 
15 % degradēto ekosistēmu (Eiropas Savienība, 2011). Pēdējā ziņojumā par pašreizējo 
Eiropas Savienībā aizsargājamo biotopu stāvokli Latvijā vairums no biotopiem novērtēti par 
sliktā funkcionālā un aizsardzības stāvoklī esošiem, tostarp arī Palieņu zālāji (6450), kuru 
platības sarūk un pamazām zaudē savu kvalitāti, funkcijas. Kā prioritārie šī biotopa 
uzlabošanas pasākumi tiek minēti hidroloģiskā režīma atjaunošana un noganījuma vai siena 
ieguves pasākumi (Biotopu direktīvas Article 17 ziņojums laika periodam 2006.- 2012.). 

Lai īstenotu Skudrupītes palieņu pļavu hidroloģiskā režīma atjaunošanu un šo zālāju ilgstošu, 
kvalitatīvu pastāvēšanu, izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1) Apkopot esošo un ar attālās izpētes metodēm iegūt papildinošu informāciju par 
Skudrupītes agrāko tecējumu, hidroloģisko režīmu un palieņu zālāju stāvokli, kā arī to 
izmaiņām laika gaitā. 

2) Izstrādāt vēlamo scenāriju Skudrupītes gultnes dabiskošanai un palieņu zālāju 
atjaunošanai, saglabājot bez izmaiņām hidroloģisko režīmu Skudrupītes baseina 
teritorijā ārpus ĶNP un neietekmējot sulfīdu saturošo pazemes ūdeņu veidošanos. 

3) Modelēt izvēlētā scenārija efektivitāti hidroloģiskā režīma  atjaunošanai Skudrupītes 
palieņu zālājos un novērtēt atjaunošanas ietekmi uz saimnieciski izmantotām 
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teritorijām ārpus ĶNP, apkārtējās dabas vērtībām  un sulfīdu saturošo pazemes 
ūdeņu veidošanos. 

4) Izstrādāt modelētajam un sabiedriski apspriestajam scenārijam atbilstošu biotopa 
atjaunošanas pasākumu kompleksu, kas nepieciešams tehnisko noteikumu 
pieteikumam, un monitoringa aprakstu. 

5) Sagatavot monitoringa programmu biotopa atjaunošanas efektivitātes novērtēšanai. 

Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde ir nepieciešama LIFE+ projekta 
HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana’’ aktivitātes C.2.2. 
īstenošanai, kā arī ir cieši saistīta ar citu šī projekta aktivitāšu (C.1. un C.2.1.) īstenošanu Zaļā 
purva apkārtnē un Skudrupītes palienei piegulošajos mežos. Īpaši uzsverama ir Skudrupītes 
hidroloģiskā režīma atjaunošanas saistība ar C.2.1. teritorijā esošo biotopu Aluviāli 
krastmalu un palieņu meži (91E0*) stāvokļa uzlabošanu. 
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Apvidus situācijas raksturojums 
 

Ģeogrāfiskais novietojums 
Projekta teritorija C.2.2., kurā paredzēts veikt Skudrupītes atlīkumošanu, nodrošinot palieņu 
zālājiem raksturīgo hidroloģisko režīmu, pilnībā ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā, precīzāk, 
nacionālā parka dienvidrietumu malā (1. attēls).  

 

 
1. attēls. Ķemeru nacionālā parka (sarkanā krāsā) un lielāko ūdensteču, ūdenstilpju (zilā 
krāsā) ģeogrāfiskais novietojums Latvijas teritorijā. 

 
Skudrupītes upe un tās baseins atrodas Tukuma novada dienvidaustrumos, Džūkstes un 
Slampes pagastos. Par upes izteku var uzskatīt tās sākumu grāvī pie Puriņu mājām uz 
ziemeļiem no Slampes ciema. Upe ietek atlīkumotajā Slampes upē (2. attēls). 

Projektā atjaunojamās palieņu pļavas ieskauj mežu masīvi. Uz austrumiem no projekta 
teritorijas atrodas Lielais Ķemeru  tīrelis (2. attēls). Starp tīreli un projekta teritorijā 
esošajām pļavām atrodas susināts mitru mežu masīvs aptuveni 0,6 – 1 km platā joslā. Šis 
mežu masīvs turpinās arī tālāk uz ziemeļiem no palieņu zālājiem. Rietumos aiz 1 – 2 km plata 
mežu masīva atrodas plašas lauksaimnieciskā izmantojamas zemes. Dienvidos Skudrupītes 
palieņu pļavas turpinās Slampes upes palieņu zālājā, kas tiek sauktas par Dunduru pļavām. 
Skudrupītes palieņu pļavas tiek dēvētas arī par Melnragu rīkli. 
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2. attēls. Projekta C.2.2. teritorijas ģeogrāfiskais novietojums, Skudrupītes upes pašreizējais tecējums un tās 
baseina platība. Fonā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskā karte. 
 

Reljefs 
C2.2. aktivitātes teritorijā reljefs ir izteikti līdzens, tādēļ Skudrupītes ieleju dabā ir grūti 
ievērot. Skudrupītes ieleja atrodas starp reljefa pacēlumu rietumos un austrumos esošo Lielā 
Ķemeru tīreļa kupolu. Ieleju galvenokārt klāj mežu platības. Arī šis apstāklis liedz dabā 
pamanīt Skudrupītes ielejas robežas, kuras labi redzamas Vides risinājumu institūta (VRI) 
sagatavotajā  virsmas reljefa modeļa 3. attēlā. HYDROPLAN projekta aktivitātes skar tikai 
Skudrupītes lejteci, kas atrodas 3. attēlā redzamajā upes ielejā. Reljefa augstumu starpība 
starp Skudrupītes augšteci, kas atrodas reljefa pacēlumā ārpus projekta teritorijas, un tās 
lejteci ir no 6 līdz pat 11 metriem. 
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3. attēls. Digitālajā virsmas reljefa modelī redzamā Skudrupītes lejtece un tās ieleja. Modeli HYDROPLAN 
teritorijai izstrādājis Vides risinājumu institūts. 
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Ģeoloģija 
Ģeoloģisko pamatni Skudrupītes palieņu pļavās veido Amatas un Pļaviņu svītas nogulumi. 
Katram no šiem nogulumu slāņiem biezums ir ap 20 m. Šie nogulumu slāņi neatsedzas 
subkvartārajā virsmā, jo ir pilnībā pārklāti ar Katlešu svītas nogulumiem, kas sastāv no 
dolomītmerģeļa apakšējā slāņkopā, bet virspusē no māla nogulumiem ar aleirolīta 
starpslāņiem. Katlešu svītas nogulumi subkvartāra virsmā atsedzas tikai pie Skudrupītes 
ietekas Slampē, jo pārējā projektā teritorijā Katlešu svītas nogulumiem pārklājušies ir 
Daugavas svītas dolomīta nogulumi ar dolomītmerģeļa starpslāņiem. Savukārt projekta 
teritorijas ziemeļu daļā ir izplatīti Salaspils svītas mālainie nogulumi, kas pārklājas pāri visiem 
iepriekšminētajiem nogulumiem. 

Kvartāra nogulumos, kas atrodas augsnes 
virsējā slānī, projekta teritorijā ir aluviālie 
nogulumi, kas veidojas nogulsnējoties upes 
organisko vielu sanesām (Bojāre 2008). 
Aluviālie nogulumi parāda senāko Slampes 
upes plūduma platību (4. attēls). 

Hidroloģija  
Skudrupīte (ŪSIK kods Nr. 3816222) ir 
Lielupes baseinam piederošās Slampes 
upes kreisā krasta pieteka (MK noteikumi 
Nr. 318, 30.03.2010.). Tās kopgarums ir 12 
km – tā ir Slampes upes lielākā pieteka 
(Zīverts 1998). Skudrupītes sateces baseina 
kopējais laukums ir 24,3 km2. HYDROPLAN 
aktivitāšu teritorijām cauri plūst 5,5 km 
garš Skudrupītes posms, no kura 3,7 km 
atrodas C2.2. teritorijā.  

Lielākā daļa Skudrupītes sateces baseinā 
ietilpstošo platību ir meliorētas. Dabisku 
strautu, kas ieplūst Skudrupītē un būtu 
definējami kā tās pietekas, nav. 

Upes kopējais kritums ir 22,8 m un 
relatīvais kritums uz vienu kilometru ir 
1,9 m/km. HYDROPLAN projekta aktivitātes 
skar tikai Skudrupītes lejteci, kurā tā 
raksturojama kā tipiska potamāla tipa upe 
(MK noteikumi Nr. 858, 19.10.2004). Šajā 
posmā, sākot no C.2.1. teritorijas robežas 

līdz ietekai Slampē, upes kritums ir aptuveni 3 m (5. attēls). Savukārt, C2.2. teritorijas 
robežās, Skudrupītes kritums ir vēl mazāks - ap 1,5 m (5. attēls).

 

4. attēls. Kvartāra nogulumu karte un pēc vēsturiskiem 
karšu materiāliem un reljefa datiem rekonstruētās 
Slampes un Skudrupītes gultnes pirms meliorācijas. 
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5. attēls. Meliorētās Skudrupītes garenprofils visā upes garumā. Lejtecē garenprofila iegūšanai izmantoti Vides risinājuma institūta iegūtie digitālā virsmas modeļa (DTM) 
dati, kas ir ar augstāku detalizācijas pakāpi. Augštecei trūka DTM datu, tāpēc tur virsmas modelis izveidots, balstoties uz topogrāfisko karšu izolīnijām. Tas izskaidro 
neprecīzāku un nevienmērīgāku garenprofila līkni Skudrupītes augštecei, kas atrodas ārpus HYDROPLAN projekta un Ķemeru nacionālā parka teritorijas. Topogrāfiskās 
kartes fragments – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 
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Dziļums upē nepārsniedz vienu metru, izņemot tās ieteci Slampē. Straumes ātrums 
nepārsniedz 0,2 m/s (Urtāne 2012b, Miķelsone 2013). 

 
Skudrupītes gada notece ir 0,017 km3, bet gada vidējais noteces slānis ir 220 mm. 
Pavasara palu noteces slānis ar 1% varbūtību ir 180 mm. Gada nokrišņu summa 
Skudrupītes sateces baseinā ir 633 mm, kas noteikta, izmantojot izolīniju karti 
(1. tabula).  

1. tabula. Nokrišņu sadalījums Skudrupītes sateces baseinā pa mēnešiem. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII V-X IX-XI Vidēji KOPĀ 

32 27.5 26.5 39 60 53 83 88 76 83 57 41 433 216 55.27 633 

 

Caurplūdums 
Skudrupītes maksimālo 
caurplūdumu aprēķinos 
ņēma vērā baseina teritorijā 
esošo ezeru, purvu un mežu 
platības (1. pielikums), jo 
ezeri un purvi uzkrāj 
pavasara palu ūdeņus un 
tādējādi samazina maksimālā 
caurplūduma apjomu 
(2. tabula). Meži to 
mikroklimata ietekmes dēļ 
samazina pavasara palu 
noteci, jo tajos ir stabilāks temperatūras režīms, kas kavē sniega kušanu. Turklāt 
mežā augsne ne vienmēr sasalst, tādēļ tai ir labāka infiltrācija (Sarma 1990). 

 
7. attēls. Skudrupītes gultnes šķērsprofila shēma pie ietekas Slampes upē. Apzīmējumi: A – 
caurplūduma situācija Skudrupītē pirms Slampes upes renaturalizācijas; B – patreizējā caurplūduma 
situācija Skudrupītē pēc Slampes upes renaturalizācijas; Q – caurplūduma pārsniegšanas varbūtība, %. 

 
6. attēls. Uzmērītā šķērsprofila vieta (sarkanā līnija) 
Skudrupītes caurplūduma aprēķiniem pirms ietekas Slampes 
upē. 

A 

B 
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Caurplūduma aprēķini (2. tabula) ir nepieciešami, lai novērtētu pašreizējo 
Skudrupītes gultnes spēju novadīt ūdeņus, kāda ir upes gultnes noturība pret 
izskalošanos un, skatoties pēc vasaras pusgada vidējā caurplūduma, vai Skudrupītes 
ūdens līmenis atbilst regulējošā tīkla prasībām (6., 7. attēli).  

Aprēķini veikti Skudrupītes posmam (6. attēls), kurā gultnes slīpums ir 1.9 ‰, gultnes 
dibena platums - 6 metri, gultnes nogāžu slīpuma koeficients ir 1,5. Gultnes 
raupjuma koeficients tika pieņemts 0,045 (1. pielikums). 

2. tabula. Patreizējie Skudrupītes upes caurplūdumi pie dažādām saimnieciski nozīmīgām 
caurplūduma pārsniegšanas varbūtībām. 

Caurplūduma 
pārsniegšanas 
varbūtība, % 

Apzīmējums Saimnieciskā nozīme Caurplūdums, m3/s 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 
1% Q1% Aizsprostu, novadbūvju, aizsargdambju, 

galveno A1 kategorijas autoceļu un dzelzceļa 
tiltu un caurteku būvniecībai, to funkciju 
nodrošināšanai 

4,87 

2% Q2% A2, A3 un B2 kategorijas ceļu, tiltu un caurteku 
būvniecībai un to funkciju nodrošināšanai 

4,14 

5% Q5% Ūdens līmeņu savienojošo būvju, ūdensnoteku 
un novadgrāvju gultņu, zivju migrācijas būvju, 
lauku ceļu (A5, A6), tiltu un caurteku  funkciju 
nodrošināšanai; aizsargdambju nogāžu, 
ūdensnoteku un novadgrāvju  stiprināšanai 

3,49 

10% Q10% Ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades 
spēju noteikšanai apdzīvotās vietās un 
lauksaimniecības platībās. 

2,97 

Vasaras – rudens plūdu maksimālie caurplūdumi 
2% Qvp Ūdensnoteku un novadgrāvju caurvades spēju 

pārbaudei apdzīvotās vietās un 
lauksaimniecības platībās 

1,24 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 
50% (vidēji) Qvv Drenu izteku atzīmju pārbaudei un noteikšanai 0,09 
 

Slampes upes ietekme 
Skudrupītes lejteces caurplūdumus sezonāli ietekmē renaturalizētās Slampes upes 
hidroloģiskais režīms. Slampes upes renaturalizācijas darbi ir paaugstinājuši  vidējo 
ūdens līmeni Skudrupītes lejtecē par 0,45 – 0,9 metriem (1. pielikums). 

Pavasara palu periodā Melnragu rīkles Dienvidu pļava (8. attēls) pie Skudrupītes 
ietekas Slampē regulāri applūst, tā kavējot Skudrupītes ūdeņu novadīšanu. To 
pastiprina pirms Skudrupītes ietekas Slampē ierīkotā caurteka (diametrs 1 m), kura 
nespēj caurvadīt vairāk nekā trīs reizes pārsniedzošo pavasara uzplūdu ūdens 
apjomu. Situācijai neatbilstoši ierīkotā caurteka, mijiedarbojoties ar pavasara palu 
uzplūdiem Slampē un Skudrupītē, kalpo kā aizsprosts, kas neļaujot pavasara palu 
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ūdeņiem noplūst dabiskā ceļā. Tas ir iemesls, kādēļ Melnragu rīkles dienvidu pļavas 
gals pie Skudrupītes ietekas apmēram 150 metru attālumā no upes pavasaros ir 
ilgstoši pārplūdis un pamazām pārpurvojas (8. attēls). 

 
8. attēls. Palos applūdusī Melnragu rīkles dienvidu pļava. Skats uz ziemeļiem no kurgāna, blakus tiltam 
pāri Slampes upei. Foto: O. Purmalis (20.04.2013). 
 

Gruntsūdens līmenis 
Apkopojot HYDROPLAN projekta laikā līdz šim iegūtos hidroloģiskā monitoringa 
datus (9. attēls), var secināt, kā sezonas laikā gruntsūdens līmeņa svārstības 
Skudrupītes apkārtnē netālu no Kadiķu mājām ir aptuveni 0,9 m robežās 
(maksimums 14,03 m (fiksēts 18.04.2013.); minimums ir zemāks par 13,18 m (fiksēts 
laika posmā no 03.07.2013. līdz 16.09.2013.)). Zemes virsmas augstuma atzīme 
hidroloģiskajiem mērījumiem pie Kadiķu mājām ir 14,1 metrs virs jūras līmeņa. 
Savukārt lejtecē pie Skudrupītes ietekas Slampes upē starpība starp maksimālo 
gruntsūdens līmeni (9,98 m (fiksēts 18.04.2013.)), kas tiek sasniegts pavasaru palu 
laikā, un minimālo gruntsūdens līmeni (8,58 m (fiksēts 08.08.2013.)) vasaras 
mazūdens periodā ir aptuveni 1,4 metri. Slampes lejtecē mērījumi veikti vietā, kur 
zemes virsmas augstums virs jūras līmeņa ir 9,6 metri. 

Pie Kadiķu mājām visaugstākais gruntsūdens  līmenis ir aprīlī, maijā, kad tas ir dažus 
centimetrus zem zemes virsmas līmeņa. Pārējā sezonas laikā gruntsūdens līmenis 
atrodas 0,2 m un vairāk zem zemes virsmas (9. attēls). Pie Kadiķu mājām hidroloģiskā 
monitoringa urbums atrodas 1 metra dziļumā. Gruntsūdens līmenim vasaras 
mazūdens periodā nokrītot zemāk par šo augstuma atzīmi, tā precīzu dziļumu noteikt 
nav iespējams. Tādēļ 9. attēlā Kadiķu gruntsūdeņu līmeņa izmaiņu līkne vasaras 
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mazūdens perioda laikā ir atzīmēta bez svārstībām - pie urbuma pamatnes augstuma 
atzīmes, kaut arī reālais gruntsūdens līmeņa augstums ir vēl zemāks un visticamāk - 
svārstīgs. 

Pavasara palu ietekmē Skudrupītes lejtece pārplūst, tādēļ gruntsūdens līmeņa 
mērījumu atzīmes atrodas virs zemes virsmas līmeņa (no 15.04.2013. līdz 
06.06.2013.). Skudrupītes lejtece var pārplūst arī pēc lielākām lietavām, kā tas 
novērtos 2013. gada septembra beigās (9. attēls). Vasaras laikā gruntsūdens līmenis 
nokrītas aptuveni par 1 metru zem zemes virsmas līmeņa, bet pārējā sezonas laikā 
(no septembra beigām līdz decembrim), tas ir augsts un atrodas tuvu zemes virsmai. 

Minētās gruntsūdens līmeņa augstuma atzīmes starp gadiem ar bagātīgāku nokrišņu 
daudzumu un gaisa temperatūras svārstībām atšķirsies, tāpēc vērtējamas ir 
vispārējās tendences gruntsūdens līmeņa izmaiņās 2013. gada laikā nevis absolūtās 
atzīmes. Precīzāku gruntsūdens līmeņa svārstību analīze tiks veikta tālākā 
HYDROPLAN projekta gaitā, turpinot aizsākto hidroloģisko monitoringu. 

 
9. attēls. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas 2013. gada laikā Skudrupītes lejtecē un pie Kadiķu mājām (pie 
HYDROPLAN projekta C.2.1. teritorijas robežas). Saīsinājumi: ZVL – zemes virsmas augstums 
gruntsūdens līmeņa mērījuma vietā; GL – gruntsūdens līmenis; Max GL – vidējais maksimālais 
gruntsūdens līmenis pie Kadiķu mājām sezonas laikā (0,2 m zem zemes virsmas). 

Meliorācijas sistēma 

Skudrupītei piegulošajos zālājos mitruma režīmu ietekmē ne tikai pati Skudrupīte, 
kas agrāk veiktās meliorācijas dēļ ir pārveidota par iztaisnotu valsts nozīmes 
ūdensnoteku, arī tās apkārtnē esošais grāvju tīkls ir atstājis susinošo ietekmi 
(10. attēls). Skudrupītes sateces baseinā pakāpeniski īstenoto meliorācijas darbu 
rezultātā ir novērsta upei piegulošo zemju pārplūšana palos un samazināts augsnes 
mitrums, radot piemērotus apstākļus lauksaimniecībai. Taču attiecībā uz dabas 
vērtībām šīs darbības ir vērtējamas negatīvi.  Izmainot  Skudrupītes hidroloģisko 
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režīmu, ir ietekmēta palieņu zālāju funkcionalitāte un veicināta ar to saistītā 
palienēm raksturīgā sugu komplekta degradācija. 

 
10. attēls. Novadgrāvju tīkls un drenu sistēma projekta C2.2. teritorijā. Fonā 2007. 
gada ortofoto karte. 

 
Skudrupītei piegulošos zālājos ir ierīkota segtā drenāžu sistēma, kura galvenokārt 
bebru darbības dēļ vairs nefunkcionē. Izveidotā segtā drenāžu sistēma lokāli skar 
tikai Skudrupītes palieņu zālājus (10. attēls). Tā nav saistīta ar citām Skudrupītes 
sateces baseinā esošām lauksaimniecībā intensīvi izmantotām zemēm. 
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Vēsturiskais apskats 

 

Vēl 1852. gadā (11. attēls) Slampes upe un Džūkstes upe, kurā senāk ietecēja Slampe, 
plūda pa savām dabiskajām gultnēm. Minētā karte aptver visu Latvijas un Igaunijas 
teritoriju un tās lielā mēroga [1: 2 500 000] dēļ Skudrupīte tajā nav attēlota. 

Vislabāk Slampes un Skudrupītes dabisko tecējumu var novērot pirmā neatkarīgas 
Latvijas laika kartē [mērogs 1:75 000], kas balstīta uz 1911. gada datiem (12. attēls). 
Pirmie ievērojamie meliorācijas darbi Skudrupītes ielejā un tās turpinājumā – 
Dunduru pļavās – tika aizsākti jau šajā laikā. Kā redzams, dažviet ir ierīkoti 
novadgrāvji, no kuriem daži ir saglabājušie vēl tagad (10., 12. attēli). Tomēr 
visnozīmīgākās hidroloģiskā režīma pārmaiņas ieviesa 12 km garā Kauguru kanāla 
izrakšana 1932.-1933. gadā, lai pa īsāko ceļu novadītu Džūkstes un Slampes upju 
ūdeņus uz Lielupi (Zīverts 1995, Ķuze u.c. 2008). 

Spriežot pēc 1945. gada aerofoto uzņēmumiem, daļēja Skudrupītes un Slampes upes 
taisnošana uzsākta jau īsi pirms vai drīz pēc Otrā Pasaules kara. Izpētot 13. attēlā 
redzamo karti, tajā var samanīt Skudrupītes un Slampes upes dabiskās gultnes 
paliekas. Grūti spriest, vai tās šajā laikā vēl funkcionēja un nodrošināja apkārtējo 
zālāju applūšanu palos.  

  

 
11. attēls. 1852. gada Latvijas, Igaunijas hidrogrāfiskās kartes fragments, kurā redzams Slampes un 
Džūkstes upes dabiskais tecējums. Kartes autors: Karl Rathlef. 

Slampe 

Džūkste 
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Ir zināms, ka Slampes upi pilnībā iztaisnoja 1964. gadā, par Skudrupīti šādu precīzu 
ziņu trūkst. Līdz šim nav izdevies atrast Skudrupītes meliorācijas plānus, bet 
visticamāk, ka tā ir iztaisnota vai nu reizē ar Slampes upi, vai arī vēlāk. Pagājušā 
gadsimta 60-tajos gados izdotajā topogrāfiskajā kartē abas upes jau ir iztaisnotas un 
tek pa pašreizējo gultni. Nedaudz vēlāk, 1974. gadā tika veikta Skudrupītes un 
Slampes pļavu meliorācijas sistēmu rekonstrukcija (10. attēls), tostarp ierīkojot segto 
drenāžu (Projekts un nodošanas ekspluatācijā lieta Nr.25835, ZRLP).  

Ar mērķi atjaunot izmainīto Slampes upes hidroloģisko režīmu un nodrošināt palieņu 
zālāju periodisku applūšanu 2005. gadā tika veikta Dunduru pļavās esošā Slampes 
upes posma renaturalizācija. Šīs tikai uz vienu upes posmu attiecināmās pārmaiņas ir 
atstājušas ietekmi arī uz Skudrupītes hidroloģisko režīmu. Šobrīd iztaisnotajā 
Skudrupītē pavasaros ūdeņi strauji tiek novadīti līdz tās ietekai renaturalizētajā 
Slampes upes posmā. Šajā vietā notece notiek lēnāk, kavējot ne tikai pavasara palu 

 
12. attēls. Projekta C2.2. teritorijas ainava 1928. 
gada Latvijas armijas ģenerālštāba ģeodēzijas-
topogrāfijas kartē, kas veidota pēc 1911. gada 
uzņēmuma.  

 
13. attēls. Projekta C2.2. teritorija 1945. gada 
aerofoto uzņēmumā. 
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ūdeņu novadīšanu, pārmērīgi mitruma apstākļi saglabājas ilgstošā laika periodā arī 
pēc lielākiem nokrišņiem. Ilgstoši stāvošas ūdens lāmas izmaina palieņu zālāju tipisko 
floru un faunu, tā apdraudot aizsargājamā biotopa Palieņu zālāji (6450) pastāvēšanu 
(Priede u.c. 2014). Lai nodrošinātu īslaicīgu un tikai periodisku palieņu zālājiem 
raksturīgo applūšanu, ir nepieciešama Skudrupītes gultnes dabiskošana un upes 
dabiskai funkcionalitātei atbilstoša hidroloģiskā režīma atjaunošana. 

Zemes izmantošana 
Visā HYDROPLAN projekta aktivitātes C.2.2 teritorijā zeme ir valsts īpašums Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā. Tā pilnībā ietilpst ĶNP 
teritorijā, kas atbilstoši normatīvajam regulējumam ir valsts nozīmes īpaši 
aizsargājama teritorija. ĶNP ir izveidots 1997. gada 12. jūnijā un kopš 2004. gada 
atzīts par Eiropas Savienības aizsargājamu dabas teritoriju Natura 2000, ar mērķi 
aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās 
vērtības un nodrošināt zinātniskos pētījumus, kā arī kalpotu sabiedrības atpūtas, 
izglītošanas un audzināšanas nolūkiem un veicinātu nenoplicinošu saimniecisko 
darbību. Šos mērķus un kārtību, kā tie īstenojami, nosaka likums Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un Ķemeru nacionālā parka likums. 

C.2.2 aktivitātes teritorija 
Projekta C2.2 aktivitātes teritorijas platība ir 85 ha. Desmit procentus no platības 
aizņem meži (8,05 ha), pārējā platība ir pļavas. Teritorijas ziemeļu daļā ir izveidojies 
16,2 ha plašs bebru uzpludinājums agrākā zālāja vietā (14. attēls). 

Atbilstoši ĶNP dabas aizsardzības plānam (CralBro, 2002), Tukuma novada teritorijas 
plānojumam (Tukuma novada dome 2011) un sasitošajiem normatīvajiem aktiem - 
MK noteikumi Nr. 236 (18.06.2002), MK noteikumi Nr. 264 (16.03.2010), C2.2. 
aktivitātes teritorijā esošās zemes izmanto dabas aizsardzībai un sabiedrības 
izglītošanai par dabas daudzveidību un tās vērtībām. Mežu platībās nav atļauta 
intensīva mežsaimnieciskā darbība. Savukārt pļavās veic ikgadēju vēlo pļaušanu, lai 
uzturētu un uzlabotu šī aizsargājamā biotopa Palieņu zālāji (6450) bioloģisko vērtību. 
Skudrupītes palieņu zālājos veic ilgtermiņa pētījumus par veģetācijas izmaiņām, 
tostarp pirmo dabisko zālāju atjaunošanas eksperimentu Latvijā ar sēklu piesēšanas 
metodi (Priede 2012). 

Melnragu rīkles pļavas kopā ar Dunduru pļavām izmanto kā dabas izziņas un ĶNP 
tūrisma objektu. Tomēr Skudrupītes palieņu zālāji pagaidām ir vājš piemērs šī Eiropas 
Savienības nozīmes biotopa prezentēšanai izmainītās hidroloģijas un agrākās lauku 
apsaimniekošanas seku dēļ. Visbiežāk Skudrupītes palieņu pļavas apmeklē putnu 
vērotāji. Šim nolūkam ir uzstādīts neliels slēpnis iepretim bebru appludinātai pļavai, 
kas atrodas upes kreisajā krastā (14. attēls). 
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14. attēls. C2.2. teritorijas, saukta arī par Melnragu rīkli, daļu shēma. 
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Skudrupītes sateces baseina teritorija 
 

 
Skudrupītes sateces baseina platību aptuveni vienādās proporcijās aizņem meža un 
lauksaimniecības zemes – attiecīgi 41 un 44 % no baseina platības. Purvi aizņem 
417,69 ha, kas ir 15% no visas baseina teritorijas. Sateces baseina  teritorijā, kas 
atrodas ārpus ĶNP, izteikti dominē intensīvi apsaimniekotas lauksaimniecības zemes 
(15. attēls). Projekta teritorijas tuvākajā apkārtnē Lauku atbalsta dienesta datos 
2012. gadā nebija reģistrēti bioloģiski vērtīgie zālāji ārpus ĶNP. Šajā teritorijā vienīgie 
bioloģiski vērtīgie zālāji, kas tiek apsaimniekoti un ir reģistrēti Lauku atbalsta 
dienesta 2012. gada datos, ir abas pļavas C.2.2 teritorijā (15. attēls).  

Skudrupītes sateces baseinā ietilpstošās mežu platības lielākoties atrodas ĶNP 
teritorijā, izņemot nelielu izolētu mežu masīvu ārpus ĶNP, kuru aptver 
lauksaimniecības zemes un, spriežot pēc ortofoto attēlos redzamiem dažāda vecuma 
izcirtumiem, tajā notiek samērā intensīva mežsaimniecība (15. attēls). 

 
15. attēls. Skudrupītes baseina zemes lietojuma karte. Karti sagatavojis Vides risinājumu institūts, 
izmantojot Lauku atbalsta dienesta 2012. gada datus. Neatšifrētie krāsu apzīmējumi ir dažādas 
laukaugu kultūras. 
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Teritorijai saistošās normatīvo aktu normas 

Teritorijai un dabas aizsardzībai saistošie normatīvie akti 
Uz visu C2.2. aktivitātes teritoriju ir attiecināms likums Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām un Ķemeru nacionālā parka likums. 

Atbilstoši ĶNP zonējumam, C2.2. teritorija atrodas dabas lieguma zonā, kurā ir 
atļauta saimnieciskā darbība, kas netraucē vai uzlabo ekosistēmu dabisko attīstību 
(Ķemeru nacionālā parka likums), tostarp arī upju dabiskā tecējuma un to piegulošo 
teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu, un ar to saistīto zemes 
kategorijas lietojuma maiņu (MK noteikumi Nr. 264, 16.03.2010).  

Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK 
noteikumi Nr. 236, 18.06.2002) un Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi Nr. 264, 16.03.2010) nosaka, 
ka projekta darbību atļaušanai nepieciešams izvērtējums un saskaņojums ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi.  

Svarīgi ievērot Ķemeru nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumos (MK noteikumi Nr.236, 18.06.2002) minēto - projektā paredzamās 
darbības dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai nedrīkst būtiski negatīvi 
ietekmēt ĶNP kultūrainavu un ārstnieciskā sulfīda minerālūdens veidošanās 
procesus. 

Sugu un biotopu aizsardzību regulē, nodrošina un veicina Sugu un biotopu 
aizsardzības likums, kurā minēts, ka īpaši aizsargājamu sugu indivīdus atļauts traucēt, 
veicot darbības savvaļas floras un faunas aizsardzības un biotopu saglabāšanas 
nolūkos, ja tas nekaitē kopumā attiecīgo populāciju labvēlīgu aizsardzības statusu. 
Šādu īslaicīgu traucējumu, iespējams, radīs projektā paredzētie hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas un pus-savvaļas lopu ganību ierīkošanas darbi. Tas pats attiecas arī uz 
putniem, šajā gadījumā īpaši uz griezi, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību (2009/147/EK). 

MK noteikumi Nr. 396 (14.11.2000) un Nr. 421 (05.12.2000) ietver sarakstus ar 
Latvijā īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, no kuriem daļa ir sastopami ĶNP.  

Uz C2.2. aktivitātes teritorijā esošiem mežu kvartāliem (14. attēls) attiecas Meža 
likums, kas cita starpā ietver kārtību, kura nosaka, ka par mežu apsaimniekošanu 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās atbild Dabas aizsardzības pārvalde, kas atrodas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar šo 
likumu, upes gultnes atjaunošanai nepieciešamo koku ciršana atbilst atmežošanas 
cirtes nosacījumiem, jo tā nepieciešama īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. MK 
noteikumi Nr. 935 (18.12.2012) nosaka vispārējo ciršanas kārtību atmežošanas cirtēs. 
Savukārt MK noteikumi Nr. 325 (18.06.2013) konkrēti definē, ka atmežošanas cirtes 
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šajā gadījumā ir atļautas, jo paredzēts atjaunot palieņu zālājus un dabiskus upju 
posmus.  

 

Ūdensteču meliorācijai un renovācijai saistošie normatīvi 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 318 (30.03.2010) un Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienesta datiem, Skudrupītei ir regulētas valsts nozīmes 
ūdensnotekas statuss, uz kuru attiecas meliorācijas sistēmu būvnormatīva prasības – 
Būvnormatīvs LBN224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” (MK 
noteikumi Nr. 631, 23.08.2005). Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam, uz Skudrupītes caurteci attiecas sekojošas prasības: 

1. Pavasara palu caurplūduma ar 2% pārsniegšanas varbūtību (Q2%) izvadīšana nedrīkst 
appludināt apkārtējos tīrumus. Atkarībā no zālāju sugu sastāva ir pieļaujama īslaicīga 
zālāju applūšana ne ilgāk par 10-30 diennaktīm.  

2. Vasaras-rudens plūdu maksimālā caurplūduma ar 2% pārsniegšanas varbūtību (Qvp) 
novadīšana, nepieļaujot apkārtējo tīrumu un ganību applūdi. 

3. Vasaras-rudens plūdu maksimālā caurplūduma ar 10% pārsniegšanas varbūtību 
(Qvp10%) novadīšana, neappludinot apkārtējās pļavas un mežus. 

4. Vasaras pusgada vidējā caurplūduma ūdens līmenis ūdensnotekā vai novadgrāvi 
garantē nosusināšanas tīkla (drenāžas, susinātājgrāvju, kontūrgrāvju, ceļa grāvju) 
Q2%, Qvp minēto caurplūdumu uztveršanu un novadīšanu bez ūdens līmeņa 
uzstādinājuma. 

Saskaņā ar Meliorācijas likumā un MK noteikumos Nr.714 (03.08.2010.) noteiktajām 
meliorācijas sistēmu uzturēšanas prasībām, šādus caurteces parametrus ir 
nepieciešams nodrošināt visā Skudrupītes garumā. Ņemot vērā, ka HYDROPLAN 
projekta teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tiek apsaimniekota 
tikai dabas aizsardzības mērķiem, minētās caurteces prasības nepieciešams 
nodrošināt ārpus ĶNP esošajā Skudrupītes sateces baseina platībā. Attiecībā uz 
projekta teritoriju ir pieļaujamas caurplūduma parametru atkāpes, ja tās ir 
attiecināmas uz upju dabiskā tecējuma vai ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo 
teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu (MK noteikumi Nr. 264, 
16.03.2010). Minētās atkāpes nosaka ar Zemkopības ministrijai pakļautībā esošās 
institūcijas VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdotajiem 
tehniskajiem noteikumiem. 

Veicot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā plānoto Skudrupītes gultnes dabiskošanu, 
rekonstruējamās ūdensnotekas  gultnes parametriem primāri jāatbilst un jāņem vērā 
sekojošas būvnormatīva LBN224-05 9. pantā noteiktās vides aizsardzības prasības 
(MK noteikumi Nr. 631, 23.08.2005): 
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1. Saglabāt ainaviski izteiktus gultnes posmus; 
2. Pielāgot gultni dabīgajai trasei, atturoties no taisnu posmu veidošanas; 
3. Atsevišķos posmos palielināt gultnes šķērsgriezumu, lai izdevīgās vietās veidotos 

sanesumu sēres. 
4. Veidot atvarus, bedres, paceres, zivju paslēptuves un nārsta vietas; 
5. Variēt gultnes dziļākos posmus ar seklākiem, platākos ar šaurākiem; 
6. Gultnē atstāt lielos akmeņus vai veidot akmeņu krāvumus, krācītes; 
7. Pārtīrīt vecupes un savienot ar pamatgultni; 
8. Rekonstruējamo gultni rakt no viena krasta, lai saglabātu otru krastu un nogāzi 

neskartu; 
9. Periodiski applūstošās ūdenstecēs, kurās veidojas sanesumu sēres, straumes 

dinamisko asi virzīt uz rokamā krasta pusi, saglabājot un pastiprinot gultnes 
sīklīkumainību. 

Aizsargjoslu likums nosaka ierobežojumus, kas attiecas uz virszemes ūdensobjektu 
un applūstošo teritoriju izmantošanu un apbūvi. Minētais likums dod deleģējumu 
aizsargjoslu noteikšanas kārtībai. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
reglamentētajai kārtībai noteiktās aizsargjoslas ir iekļautas  Tukuma novada 
teritorijas plānojuma apbūves noteikumos (2012). 

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtības normatīvs (MK 
Noteikumi Nr. 261, 16.03.2010) nosaka projektam paredzēto hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas darbu īstenošanas kārtību. Tostarp ietverot arī zemes lietojuma maiņas 
nepieciešamību, kuras veikšana aprakstīta MK noteikumos Nr. 496 (20.06.2006). 

Hidroloģiskā režīma atjaunošanas ir saistīta arī ar Eiropas Savienības Ūdeņu 
struktūrdirektīvu 2000/60/EC, kas tika apstiprināta 2000. gada 20. decembrī ar mērķi 
aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt 
ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas 
procesu. Direktīvas pamatprincipi ir vienota aizsardzība visiem ūdeņiem - upēm un 
ezeriem, jūras piekrastes un pazemes ūdeņiem. Visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm līdz 2015. gadam ir jānodrošina laba visu veidu ūdeņu kvalitāte, tostarp 
upju.  

Ūdeņu struktūrdirektīva 2000/60/EC tiek papildināta ar direktīvu „Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību”. Šo prasību un ieteikumu īstenošanu Latvijā reglamentē Ūdens 
apsaimniekošanas likums, kura mērķis ir nodrošināt virszemes un pazemes ūdeņu 
aizsardzību un apsaimniekošanu. Atbilstoši šim likumam pakārtotajos MK 
noteikumos Nr. 858 (19.10.2004) noteiktajai kārtībai regulētā Skudrupīte ir izdalīta kā 
stipri pārveidots ūdensobjekts un ietilpst ūdensobjektā L 106 SP (Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2009).  Tās kvalitāte ir novērtēta kā vidējam 
ekoloģiskam potenciālam atbilstošam un tas nozīmē, ka tās kvalitāte ir jāuzlabo.  
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Turklāt Skudrupītei kā stipri pārveidotam ūdensobjektam šobrīd ir izvirzītas nevis 
ekoloģiskās kvalitātes, bet ekoloģiskā potenciāla prasības.  

Pēc Skudrupītes renaturalizācijas pabeigšanas, upe zaudēs stipri pārveidota 
ūdensobjekta statusu, tiks izdalīta kā atsevišķs ūdensobjekts un tās kvalitātei tikts 
izvirzītas ekoloģiskās kvalitātes  prasības, kuras ir augstākas par šobrīd noteiktajām. 
Tā kā upe jau šobrīd ir neatbilstošā kvalitātē, izstrādājot upes dabiskošanas tehnisko 
projektu, īpaša vērība ir jāpievērš upes pašattīrīšanās funkciju nodrošināšanai, lai upe 
pēc projekta īstenošanas funkcionētu dabiskām upēm līdzīgi. 

Ja izstrādājot tehnisko projektu un realizējot tā izpildi, tiks ievērotas uz labu upes 
funkcionēšanu attiecināmas prasības, aktivitātes C.2.2 realizēšana atbildīs arī 
Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā (2010. - 2015.gadam) 
noteiktā papildus pasākuma - A1: Samazināt antropogēni radītā piesārņojuma un 
hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmi uz ūdeņu stāvokli, mērķiem 
(Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2009). 

Visas iepriekš uzskaitītās prasības, kas saistītas ar Skudrupītes renaturalizācijas 
darbiem, ir nepieciešams ņemt vērā, izstrādājot tehnisko projektu Skudrupītes 
hidroloģiskā režīma atjaunošanai. Noteikumus tehniskā projekta izstrādei ir 
nepieciešamas saņemt no reģionālās vides pārvaldes vadītāja, to nosaka likums Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu (14.10.1998.). Šis likums nosaka, ka HYDROPLAN 
projekta aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.  

Paredzams, ka projektā plānotie hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi uzlabos 
Skudrupītes ūdens kvalitāti, kā arī mazinās piesārņojumu tās baseina teritorijā. Šie 
rezultāti pilnībā atbilst Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas 2010. -
 2015. gada plāna mērķiem (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 
2009). Tas pats attiecas arī uz šajā plānā minētajām prasībām attiecībā uz pazemes 
ūdeņu stāvokļa uzlabošanu vai vismaz nepasliktināšanu šī projekta īstenošanas laikā. 

 

Ganību ieviešanai un novērošanas platformas būvniecībai saistošie normatīvi 

Pēc Skudrupītes tecējuma dabiskošanas C2.2. teritorijā paredzēts ierīkot liellopu 
ganības. Uz ganāmpulku ierīkošanu vai paplašināšanu attiecas Veterinārmedicīnas 
likums un Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Bet kārtību un prasības, kas 
nosaka dzīvnieku ievešanu un uzturēšanu nosaka ar minētiem likumiem saistītie 
normatīvi, piemēram, MK noteikumi Nr. 650 (16.08.2011) nosaka, kā reģistrēt šādas 
dzīvnieku novietnes. 
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Ganību žoga ierīkošanai un teritorijas novērošanas platformu būvniecībai jāņem vērā 
Būvniecības likums un saistītie normatīvi, kā arī Tukuma novada teritorija plānojuma 
apbūves noteikumi (2012).  

Skudrupītes ziemeļu un dienvidu pļavas ir Lauku atbalsta dienesta datos reģistrēti kā 
bioloģiski vērtīgie zālāji (15. attēls). Tas nozīmē, ka šo zālāju apsaimniekošanā 
jāievēro MK noteikumos Nr. 295 (23.03.2010) minētās prasības. 

 

Uz projektā paredzēto darbību attiecināmie plānošanas dokumenti 

Dabas aizsardzības plāns 
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
R. Vējoņa 2011. gada 25. februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna 
darbības termiņa pagarināšanu” KNP dabas aizsardzības plāna darbības termiņš ir 
pagarināts līdz 2015. gada 31. decembrim. Pagarinātais KNP dabas aizsardzības plāns 
bija izstrādāts laika periodam līdz 2010. gadam, kurā šī projekta aktivitāte nebija 
paredzēta. Jauns dabas aizsardzības plāns vēl nav sagatavots.  

Tukuma novada teritorijas plānojums 
Saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem (2012) 
Skudrupītes minimālais aizsargjoslas platums katrā krastā ir 50 m. Rekonstruējamās 
Skudrupītes gultne nedrīkst atrasties tuvāk par 10 m no projekta teritorijai piegulošā 
pašvaldības nozīmes ceļa. 

Plānotās darbības atļaujai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi 
Atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem regulējumiem ir nepieciešama sekojoša 
projektā plānoto darbību saskaņošana un atļauju saņemšana: 

· Saskaņojums ar Ķemeru nacionālā parka administrāciju par būvprojekta un 
būvniecības vietu izvēli. 

· Noteikumi tehniskā projekta izstrādei no Ventspils reģionālās vides pārvaldes; 
· Noteikumu saskaņošana tehniskā projekta izstrādei no  VSIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” par atkāpēm no valsts nozīmes ūdensnotekas 
standartiem; 

· Meliorācijas sistēmu pārveides būvatļauja no Tukuma novada domes; 
· Atkarībā no koku ciršanas apjoma un veida iespējama nepieciešamība pēc 

ciršanas apliecinājuma no Valsts mežu dienesta. 

  



 

27 
 

Biotopu stāvokļa raksturojums 

Palieņu zālāji 

Biotopa definīcija, apraksts 
Palieņu zālāji (6450) ir zālāji, kas atrodas gar regulāri katru gadu aizsalstošām upēm 
ar lēni tekošiem posmiem, kas pavasara palos regulāri applūst. Tradicionāli palieņu 
zālājus apsaimniekoja pļaujot, retāk ganot. Mūsdienās tradicionālā apsaimniekošana 
nereti ir pārtraukta, kas visbiežāk noved pie šī Eiropas Savienībā aizsargājamā 
biotopa pārmērīgas aizaugšanas ar krūmiem un kokiem un dabiskajiem zālājiem 
raksturīgo sugu izzušanas. Arī Latvijā Palieņu zālāji (6450) ir rets biotops (0,1 % no 
valsts teritorijas), jo agrāk veikta intensīva šo zālāju meliorācija un iekultivēšana 
(Rūsiņa 2010). Biotops kopumā aizņem aptuveni 156 km2 no valsts teritorijas (no 
tiem 64 % atrodas Natura 2000 teritorijās). Latvijā Palieņu zālāji (6450) šobrīd ir sliktā 
aizsardzības stāvoklī, to platības sarūk un zaudē biotopa kvalitāti (Biotopu direktīvas 
Article 17 ziņojums laika periodam 2006. – 2012. gads). 

Ekoloģiski īpaši nozīmīgas palieņu zālāju funkcijas ir palu stipruma regulēšana, 
barības vielu aprites nodrošināšana un virsūdeņu attīrīšana. Līdz šim Latvijā maz ir 
novērtēta palieņu ekonomiskā nozīme, mazinot plūdu ietekmes apmērus, organiskās 
izcelsmes piesārņojumu un nodrošinot regulāru palieņu zālāju bagātināšanos ar 
minerālvielām, kā arī mazinot upē sedimentu izgulsnēšanos (Urtāne 2012). 

Palieņu funkcionēšanai ir vitāli nepieciešama palu darbība, kas nodrošina pakāpeniski 
mainīgu mitruma režīmu visa gada garumā un palienēm raksturīgo nelīdzeno 
mikroreljefu. Nelīdzenais palieņu zālāju mikroreljefs ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nodrošina lielu skaitu dažādu ekoloģisko nišu gan augiem, gan 
dzīvniekiem (Rūsiņa 2010). 

Biotopam ir būtiska loma dabas daudzveidības saglabāšanā, jo palieņu zālāji ir 
vienīgais Latvijā piemērotais ligzdošanas biotops ķikutam Gallinago media un 
pamatbiotops griezei Crex crex. Abas putnu sugas ir īpaši aizsargājamas gan Latvijā, 
gan visā Eiropā (MK noteikumi Nr. 396 (14.11.2000), Putnu direktīva (30.11.2009)). 
Arī atsevišķām kukaiņu sugām šis biotops ir sevišķi nozīmīgs, piemēram, zirgskābeņu 
zilenītim Lycaena dispar (Rūsiņa 2010). 

 

Stāvoklis projekta teritorijā 

Apsaimniekošanas vēsture 
Kopš 20. gs. pirmās puses pašreizējās Skudrupītes palieņu pļavas vairs nav 
klasificējamas kā Palieņu zālāji (6450), jo 1930. gados tika iztaisnota Skudrupīte, kā 
arī lejpus tās tecējumam tika izrakts Kauguru kanāls, novadot Džūkstes upes ūdeņus 
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pa taisnāko ceļu uz Lielupi. Skudrupīte ir Džūkstes otrās pakāpes pieteka. 1964. gadā 
visa teritorija tika nosusināta, tostarp veicot Slampes upes iztaisnošanu.  

Agrākie palieņu zālāji vairs neapplūst pavasara palos, izņemot daļu pļavas pie 
Skudrupītes ietekas Slampē, kurā atjaunojusies applūšana pēc hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas Dunduru pļavās 2005. gadā. Pēc apkārtējo upju iztaisnošanas un 
palieņu zālāju meliorēšanas būtiski izmainījās apkārtējas ainavas heterogenitāte. 
Ainavā vairs nav izrobotas mežmalas zonas, un atsevišķu krūmu puduru, kas vēl labi 
redzami 1945. gada aerofoto uzņēmumos, lai gan jau tad teritoriju vietām bija 
skārusi meliorācija un daļēja Skudrupītes iztaisnošana (16. attēls). 

 
16. attēls. Projekta teritorijas vēsturiskā ainava 1945. gada aerofoto uzņēmumos un agrākās 
Skudrupītes un Slampes upju gultnes pirms to iztaisnošanas. 
 

Papildus agrākai meliorācijas un slēgto drenāžu ierīkošanai projekta palieņu zālājos, 
negatīvu ietekmi ir atstājusi augsnes ielabošana un kultivēšana, kas palielināja zālāja 
barības vērtību lopkopībai, bet būtiski izmainīja palieņu zālājiem raksturīgo 
veģetāciju. Lai gan pēdējos gadus ir novērota Palieņu zālājam (6450) raksturīgās 
veģetācijas atjaunošanās, tur joprojām ir saglabājušās iekultivēta zālāja un atmatas 
pazīmes, piemēram, tādas sugas kā parastā kamolzāle Dactylis glomerata un pļavas 
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timotiņš Phleum pratense, ložņu vārpata Elytrigia repens. Zālāja kultivēšana un 
vietām tīrumu ierīkošana turpinājusies aptuveni līdz 1990. gadam (2. pielikums). 

Pēc Slampes upes renaturalizācijas, sākot ar 2006. gadu, Skudrupītes pļavās atsāka 
zālāju apsaimniekošanu, veicot vēlo pļauju vienu reizi sezonā. Laikā līdz 2008. gadam 
nopļauto zāli izžāvēja un sienu savāca, bet vēlāk to tikai nopļāva un sasmalcināja, 
atstājot turpat uz vietas (2. pielikums). Patlaban pļavas pļauj un nopļauto zāli 
sasmalcina gandrīz visā C2.2. teritorijā. Pēdējos gados apgrūtināta pļaušanas bijusi 
Melnragu rīkles dienvidu pļavā pie Skudrupītes ietekas Slampē pārmitro apstākļu dēļ 
(8. attēls).  

Projekta C2.2. teritorijas ziemeļaustrumu daļā kopš 1999. gada ir izveidojies plašs 
bebru uzpludinājums (14. attēls). Agrākais zālājs ir pārpurvojies, par ko liecina 
veģetācijas krasās izmaiņas (2. pielikums). Patlaban šai vietā atrodas mozaīkveida 
slapju augsto grīšļu sabiedrība ar dominējošu parasto niedri Phragmites australis, 
krasta grīšļa Carex acutiformis un citu higrofītīsku un hidrofītisku augu sabiedrībām. 
Šī teritorijas daļa vairs nav uzskatāma par zālāju, jo lielāko daļu teritorijas pastāvīgi 
klāj sekls ūdens. Vienīgie apsaimniekošanas darbi, kas īstenoti šajā mitrājā ir 2003. 
gadā veiktā niedru pļauja ar ierīci „Seiga”. Ir zināmi divi gadījumi (2001. un 2012. 
gada pavasarī), kad nesankcionēti regulēts mitrāja ūdens līmenis, nojaucot ūdens 
līmeni uzturošo bebru dambi (3. pielikums). 

Uz rietumiem no bebru radītā mitrāja ir Melnragu rīkles ziemeļu pļava (14. attēls), 
kurā vasaras otrā pusē parasti tiek ganītas Melnragu fermas govis. Šis zālājs ir 
kultivēts un pēdējos gados vairākkārt ticis pļauts (2. pielikums). 

 

Veģetācijas stāvokļa raksturojums 
Sākot ar 2003. gadu, Slampes upes un Skudrupītes zālājos tiek veikts veģetācijas 
monitorings. 2003. – 2009. gadā monitoringu veikuši ĶNP administrācijas botāniķi, 
vēlāk - eksperte Agnese Priede, kas pastāvīgos parauglaukumos ar divu metru 
rādiusu uzskaita visas vaskulāro augu sugas, novērtē to projektīvo segumu, kā arī veic 
fotofiksāciju veģetācijas izmaiņu un apsaimniekošanas ietekmes kopiespaida 
novērtēšanai. 

Pirms atsāka zālāju pļaušanu, ko veic ĶNP administrācijas uzraudzībā, līdz apmēram 
2008. gadam Skudrupītes palieņu zālāja veģetāciju varēja raksturot kā nitrofilu 
augstzāļu audzi, ko veidoja meža suņuburkšķis Anthriscus sylvestris, tīruma usne 
Cirsium arvense, parastā vībotne Artemisia vulgaris, lielā nātre Urtica dioica, 
parastais diždadzis Arcium tomentosa, un nezālieni ar zemu augu daudzveidību. 
Zālājos nebija atrodamas ne īpaši aizsargājamas augu sugas, ne bioloģiski vērtīgiem 
zālājiem raksturīgas indikatorsugas. Daudzviet kopā ar parasto kamolzāli auga agrāk 
iekultivētajā zālājā auga sētais bastarda āboliņš Trifolium hybridum. Domājams, ka 
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līdz 1990. gadiem tika sēts arī pļavas timotiņš, iespējams, arī pļavas lapsaste 
Alopecurus pratensis. Daļa teritorijas izmantota kā tīrumi. 

Pakāpeniski pēc pļaušanas atsākšanas un Slampes upes atlīkumošanas veģetācija 
mainās. Iepriekš uzskaitīto nitrofilo sugu īpatsvars un ievērojami palielinājās palieņu 
zālājiem raksturīgās sugas – pļavas lapsastes īpatsvars. Pamazām palielinājies ir arī 
sekojošu augsto grīšļu īpatsvars: krasta grīslis (17. attēls); divrindu grīslis C. disticha; 
lapsu grīslis C. vulpina. Visticamāk, ka pirms Skudrupītes un Slampes palienes 
meliorācijas, zālājos dominēja augsto grīšļu veģetācija, tādēļ augsto grīšļu un pļavas 
lapsastes īpatsvara palielināšanās, kā arī augu sastāva un struktūras daudzveidošanās 
liecina par Skudrupītes palienes zālāju renaturalizāciju. 

 
17. attēls. Krasta grīslis Carex acutiformis. Foto: 
D. Saknīte (2013) 

 
18. attēls. Spožais saulkrēsliņš Thalictrum 
lucidum. Foto: D. Saknīte (2013) 

 

14. attēlā norādītais, Melnragu rīkles dienvidu pļavas zālājs arvien vairāk līdzinās 
palienēm raksturīgam. Būtiski samazinājies tādu palieņu zālājiem netipisku sugu, kā 
meža suņuburkšķa Anthriscus sylvestris, tīruma usnes Cirsium arvense, lielās nātres 
Urtica dioica u.c. īpatsvars. Pamazām atjaunojas zālāja mozaīkveida struktūra un 
palielinās augu sugu skaits, tostarp ieviešas palienēm raksturīgas sugas, kā piemēram 
ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis, spožais saulkrēsliņš Thalictrum lucidum 
(18. attēls), dzeltenais saulkrēsliņš T. flavum u.c. Graudzāļu monodominantos 
laukumus vietām vēl joprojām veido ložņu vārpata Elytrigia repens un milzu smilga 
Agrostis gigantea.  
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19. attēls. Melnragu rīkles dienvidu pļavas pārmitrā daļa 2011. gada augustā. Foto: O. Purmalis (2011) 
 

Pēdējos gados dienvidu pļavas daļā pie Skudrupītes ietekas Slampē (14. attēls) 
samērā lielā īpatsvarā sastopams trejdaivu sunītis Bidens tripartita, cirtainā skābene 
Rumex crispus, skābeņlapu sūrene Polygonum lapathifolium un augsto grīšļu, sūreņu 
un balandeņu mozaīkveida audzes, kas daļēji ir 2010., 2011. gada netipiski pārmitro 
apstākļu sekas (19. attēls). Sevišķi mitrās ieplakās sastopama purva skalbe Iris 
pseudacorus. Šīs veģetācijas izmaiņas, domājams, ir iepriekšējā LIFE projekta Slampes 
upes atlīkumošanas sekas, kas kombinācijā ar Skudrupītes meliorāciju un lietavām 
liecina par pārlieku mitriem apstākļiem un pārpurvošanos.  

Pēdējos gados pavasarī (apmēram līdz maija vidum) un rudenī (apmēram no 
augusta) šo zālāja daļu klāj sekls ūdens, tādēļ šajā vietā veidojas pārmitra zālāja 
veģetācija ar atsevišķiem bezveģetācijas laukumiem, kas nav raksturīgi palieņu 
zālājiem, kaut arī tā ir uzskatāma par daudzveidīgu dzīvotni, piemēram, 
bridējputniem (3. pielikums).  

Pagaidām Skudrupītes palienes dienvidu daļas zālājs atbilst tikai minimālajiem 
palieņu zālāja kritērijiem, tomēr, vērojot veģetācijas izmaiņas un paredzot turpmāko 
attīstību, augu sugu un biotopu eksperte Agnese Priede šo Skudrupītes pļavu jau 
klasificē par Eiropas Savienības nozīmes biotopu Palieņu zālāji (6450) (2. pielikums).  
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2010. gadā projekta teritorijā konstatēta tikai īpaši 
aizsargājamas sugas Baltijas dzegužpirkstītes 
Dactylorhiza baltica atradne ar dažiem augu sugas 
eksemplāriem (20. attēls). Atradne atrodas zālāja 
malā, gandrīz jau aizauguša, neliela (daži 
kvadrātmetri) dabiska zālāja fragmentā. Suga ir 
Latvijā relatīvi bieži sastopama un nav saistīta ar 
specifiskiem augšanas apstākļiem, jo reizēm 
sastopama arī vecos kultivētos zālājos, kuros nav 
citu dabiskiem zālājiem raksturīgu pazīmju. 

 

Ornitofaunas stāvokļa raksturojums 
Bebru uzpludinātajā teritorijā (14. attēls) 
pārmaiņas notikušas ne tikai veģetācijā, bet arī 
ornitofaunā (3. pielikums). Pirmos gadus pēc 
uzpludinājuma izveidošanās tajā novēroja 
salīdzinošu bagātu bridējputnu faunu: 

· ķīvītes Vanellus vanellus (5-10 ligzdojoši pāri); 
· parastie šņibīši Calidris alpina (caurceļotāji); 
· līkšņibīši Calidris ferruginea (caurceļotāji); 
· dūņšņibīši Limiola falcinellus (caurceļotāji); 
· Temminka šņibīši Calidrus temminckii (caurceļotāji). 

2007. gada maijā tika konstatēts riestojošs ķikuts, kas ir īpaši aizsargājama suga un 
raksturīga suga palieņu zālājiem. Šim novērojumam gan ir tikai gadījuma raksturs 
(3. pielikums), jo pastāvīga riesta izveidošanās nav novērota. 2005. un 2009. gadā 
atkārtoti novērota riestojoša vistilbe Lymnocryptes minimus. Bebru izveidotajā 
mitrājā regulāri dzirdēts riestojošs ormanītis Porzana porzana. Gan vistilbe, gan 
ormanītis – abas ir īpaši aizsargājamas sugas (ĪAS). 

Laika gaitā bebru uzpludinājumā izveidojās niedrājs, kas aizstāja sākotnēji 
izveidojušos klajo seklūdeni, kas bija aptuveni 5 cm dziļš un ar zemu mozaīkveida 
augāju (21. attēls). Tādēļ, sākot aptuveni ar 2010. gadu, šajā teritorijā vairs nav 
konstatēta ķīvīšu ligzdošana, toties ir sākusi ligzdot niedru lija Circus aeruginosus 
(ĪAS). Pēdējos gados niedrāju salīdzinoši lielā skaitā apdzīvo dumbrcālis Rallus 
aquatica un epizodiski novēro arī mazo ormanīti Porzana parva (ĪAS).  

 
20. attēls. Baltijas dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza baltica. Foto: 
D. Saknīte (2013). 
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21. attēls. Bebru uzpludinātā teritorija Melnragu rīkles ziemeļu daļā. Foto: R.Abaja (2013) 
 

Kopš bebru uzpludinājuma izveidošanās tajā regulāri ligzdo 1-2 pāri dzērvju Grus grus 
(ĪAS, A. Petriņa pers. ziņ.). Par barošanās vietu to izmanto melnais stārķis Ciconia 
nigra (ĪAS) un jūras ērglis Haliaeetus albicilla (ĪAS). 

Melnragu rīkles dienvidu pļavas pārmitrajā daļā (14. attēls) ir izveidojusies 
salīdzinoši bagāta pļavu putnu fauna. Kopš 2004. gada Melnragu rīkles pļavā tiek 
veiktas griežu Crex crex (ĪAS) uzskaites. Spriežot pēc līdzšinējiem griežu uzskaišu 
datiem šī teritorija ir nozīmīga griežu ligzdošanas vieta (22. attēls). Pēc ornitologa-
eksperta Jāņa Ķuzes viedokļa, griežu skaita svārstības pa gadiem, iespējams, var 
skaidrot ar saimnieciskās darbības intensitāti netālajās lauksaimniecības platībās, kas 
atrodas ārpus ĶNP (3. pielikums). Ja tajās agri tiek veikta zālāja pļauja, tad griezes 
dodas meklēt jaunas ligzdošanas vietas, piemēram, uz tuvējo Skudrupītes zālāju. Tas 
varētu skaidrot atsevišķos gados izteiktu griežu skaita pieaugumu Skudrupītes zālājos 
(22. attēls). 
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22. attēls. Griežu uzskaites rezultāti Skudrupītes palienē laika periodā no 2004.-2013. gadam. 
Uzskaites vienība ir viens vokalizējošs tēviņš. 
 

Pēdējos gados Melnragu rīkles pļavā vairākkārt konstatēts ormanītis. Kā barošanās 
vietu to regulāri izmanto mazais ērglis Aquila pomarina (ĪAS) – suga, kuras  
saglabāšanā Latvijai ir īpaši nozīmīga loma, jo Latvijā mīt aptuveni 20% no visas mazo 
ērgļu populācijas pasaulē (3. pielikums).  

Dienvidu pļavas pārmitrajā daļā (14. attēls) vērojama bridējputnu ligzdošana. 2012. 
gadā konstatēti 4-5 ligzdojoši ķīvīšu pāri. Savukārt caurceļošanas laikā, kad šī pļavas 
daļa ir pavasara palos applūdusi, ir uzskaitīti vairāki desmiti purva tilbīšu Tringa 
glareola (ĪAS), kā arī ap 300 dažādu pīļu sugu, galvenokārt, meža pīle Anas 
platyrhynchos, baltvēderis A. penelope un krīklis A. crecca (3. pielikums).  
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Mēreni mitrie zālāji 
Patreizējā situācijā Melnragu rīkles ziemeļu daļas zālājs, kurš nav pieskaitāms pie 
bebru appludinātās teritorijas, ir klasificējams kā sliktas kvalitātes biotops Mēreni 
mitras pļavas (6510). Lai gan šis Eiropas Savienībā aizsargājamais biotops ir minēts 
projekta pieteikumā, kā viens no sagaidāmajiem rezultātiem, tomēr šīs programmas 
izstrādes laikā tika secināts, ka visā Melnragu rīkles teritorijā vēsturiski bijuši Palieņu 
zālāji (6450). Mēreni mitro pļavu (6510) izveidošanās ir saistīta ar agrāk to vietā 
bijušo Palieņu zālāju (6450) izzušanu, izmainot palus nodrošinošo hidroloģisko 
režīmu. Ņemot vērā šo apstākli, vēlamais projekta rezultāts ir panākt kvalitatīvu un 
stabilu Palieņu zālāju (6450) nevis Mēreni mitru pļavu (6510) pastāvēšanu visā C.2.2 
teritorijas zālāju platībā. Tādēļ turpmāk šīs programmas aprakstā biotops - Mēreni 
mitras pļavas (6510) nav aplūkots. 

 

Aluviāli krastmalu un palieņu meži 

  
23. attēls. Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi Skudrupītes zālāju apkārtnē, attēlots uz 
Vides risinājumu institūta iegūtā digitālā virsmas reljefa pamatnes. V. Lārmaņa biotopu kartējums. 
Biotopu kodu atšifrējums: 6450 – palieņu zālāji; 9010 – veci vai dabiski boreāli meži; 9020 – veci jaukti 
platlapju meži; 91E0* – aluviāli krastmalu un palieņu meži. 

HYDROPLAN projekta C2.2. rīcības teritorijā galvenais mērķis ir atjaunot Palieņu 
zālājus (6450) un Skudrupītes upei raksturīgo hidroloģiju, floru un faunu. Šī projekta 
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ietvaros iespēju robežās vēlams atjaunot arī citus ar palienēm saistītos biotopus, kā 
piemēram, Skudrupītes zālājiem līdzās esošos Aluviālo krastmalu un palieņu mežus 
(91E0*). Skudrupītes hidroloģiskā režīma atjaunošana, paredzams, būtiski uzlabos un 
ir cieši saistīta ar projekta C2.1. rīcības teritorijā esošo susināto aluviālu palieņu mežu 
stāvokli (23. attēls). Tādēļ ir nepieciešams raksturot šī biotopa stāvokli gan projekta 
teritorijā, gan tai piegulošās platībās. Šī raksturojuma iegūšanai papildus tika 
izmantoti Vides risinājumu institūta ievāktie attālās izpētes dati. 

Biotopa definīcija, apraksts 
Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*) ir meži, kas atrodas upju ieleju 
krastmalās, palienēs uz smagām, aluviāliem nogulumiem bagātām augsnēm, kas 
periodiski applūst, kad upēs un strautos ir augsts ūdens līmenis. Pārējā laikā pie zema 
ūdens līmeņa meža augsne ir labi drenēta un aerēta (Lārmanis 2010). Šim biotopa 
veidam var būt vairāki paveidi atkarībā no dominējošām koku sugām, meža 
novietojuma upes krastos, ūdens tecējuma un avotu ietekmes. Tas ir viens no 
retākajiem Eiropas nozīmes biotopiem Latvijā, jo aizņem tikai ap 0,05 % no valsts 
teritorijas (Anonīms 2007). Pēc pēdējā ziņojuma par šī biotopa stāvokli Latvijā tā 
platība ir novērtēta 69 km2 apmērā (33 % no tām atrodas Natura 2000 teritorijās), 
kas sarūk un zaudē savu funkcionalitāti, biotopa vērtības, tādēļ šī biotopa 
aizsardzības statuss ir novērtēts kā sliktā stāvoklī esošs (Biotopu direktīvas Article 17 
ziņojums laika periodam 2006.-2012. gadam). 

Biotopa ekoloģiskais un ekonomiskais nozīmīgums ir līdzīgs palieņu zālājiem, 
regulējot palu stiprumu, uzlabojot upes ūdens kvalitāti un stabilizējot barības vielu 
apriti. 

Galvenie procesi, kas nodrošina palieņu mežu funkcionēšanu, ir sezonāla applūšana 
palos vai biežāk, un mežam raksturīgā pašizrobošanās dinamika – tas atjaunojas 
izkrītot atsevišķiem kokiem, kuru vietā veidojas piemērots atvērums jaunu koku 
attīstībai. Palu veidotie sanesu laukumi, izskalotie padziļinājumi un dažāda vecuma, 
izmēra lapotnes atvērumi veido mežam raksturīgo mikrobiotopu mozaīku, kas 
nodrošina bagātu floru un faunu. Sevišķi nozīmīga ir Aluviāliem krastmalu un palieņu 
mežiem (91E0*) raksturīgā epifītu daudzveidība, tostarp tādu retāk sastopamu 
ķērpju saglabāšanā kā kolēmas Collema sp. un leptogijas Leptogium sp. (Lārmanis 
2010). 
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Stāvoklis projekta teritorijā 
Projekta teritorijā mežu izvietojums nav 
daudz mainījies kopš 1945. gada 
(13. attēls). Kā redzams 23. attēlā, 
Skudrupītes zālāju atjaunošanas teritorijā 
tikpat kā nav Aluviālo krastmalu un 
palieņu mežu (91E0*), ja neskaita 
pavisam nelielu meža nogabalu 
Skudrupītes krastā 386. kvartāla 
nogabalā (14. attēls). Toties uz ziemeļiem 
augšpus projekta teritorijas un Melnragu 
rīkles austrumos pieguļ nozīmīgas 
aluviālo mežu platības, kas sakrīt ar 
senāko Skudrupītes un Slampes upes 
tecējumu (23. attēls). 

Daļā no šiem aluviāliem mežiem ir 
vērojama agrākā nosusināšanas ietekme 
(24. attēls), bet patlaban degradējošu 
ietekmi atstāj bebru darbība. Daudzviet 
meži bebru darbības ietekmē ir pastāvīgi applūduši, kas nav raksturīgi palieņu 
mežiem. Meži ir sliktā funkcionālā stāvoklī, jo iztaisnotā Skudrupītes gultne un 
apkārtējie meliorācijas grāvji novada palu ūdeņus. Iztrūkst viens no visbūtiskākajiem 
palieņu mežu pastāvēšanas procesiem – sezonāla applūšana. 

Skudrupītes zālājiem piegulošos aluviālos mežos ir daudzveidīga lakstaugu flora. Ir 
zināmas arī dažas retāku un īpaši aizsargājamu augu atradnes, piemēram, orhidejas - 
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii, smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia. 
Abas sugas ir diezgan bieži sastopamas ĶNP. 

Bebru uzpludinājumi ir atstājusi būtisku ietekmi uz kokaudzi un ornitofaunu 386. 
meža kvartālā (14. attēls). Ilgstoši pārmitro apstākļu dēļ daļa koku (dominē bērzs, 
apse, melnalksnis) ir nokaltuši, tādēļ lielā daudzumā atrodama atmirusī koksne – gan 
stāvoši sausokņi, gan kritalas dažādās sadalīšanās stadijās. Apjomīgais atmirušās 
koksnes daudzums izskaidro samērā augsto dzeņu daudzveidību. 

Kopš 2000. gada ir zināms, ka 386. kvartāla (14. attēls) mežā ligzdo baltmugurdzenis 
Dendrocopos leucotos (IAS). Te regulāri tiek konstatētas arī citas dzeņu sugas – 
mazais dzenis Dendrocopos minor, dižraibais dzenis Dendrocopos major, vidējais 
dzenis Dendrocopos medius (IAS), melnā dzilna Dryocopus martius (IAS) un pelēkā 
dzilna Picus canus (IAS). Visticamāk, ka mazais dzenis un dižraibais dzenis turpat arī 
ligzdo. Ornitologs-eksperts J. Ķuzes uzskata, ka tikpat piemērots biotops 
dzeņveidīgiem putniem ir arī otrais meža kvartāls projekta teritorijā (3. pielikums).  

 
24. attēls. Susināšanas ietekmēts aluviālais mežs 
Skudrupītes palienē. Foto: R. Abaja (2013) 
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Dabiski upju posmi 

Biotopa definīcija, apraksts 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamajam biotopam - Upju straujteces un dabiski 
upju posmi (3260) ir divi varianti: 

1. upju posmi ar akmeņainu, oļaiņu un granšainu gultni ar straumes ātrumu 
>0,2 m/s; 

2. dabiski nepārveidoti upes posmi ar straumes ātrumu <0,2 m/s (Eņģele 2010). 

Vēsturiski Skudrupīte bija dabiska, nepārveidota upe ar straumes ātrumu, kurš nav 
lielāks par 0,2 m/s. Pēc upes iztaisnošanas Skudrupīte ir pārrakta un padziļināta. 
Projekta teritorijā tā vairs neatbilst šī biotopa prasībām (4. pielikums). 

Dabiskiem upju posmiem raksturīgas vairākas būtiskas funkcijas: 

· Ir īpaši nozīmīga dzīvotne daudzām augu un dzīvnieku sugām. Tas kalpo kā 
dabisks sugu migrācijas ceļš (Eņģele 2010, Sniedze, Kabucis 2010).  

· Kalpo kā dabisks sugu migrācijas ceļš ne tikai dažādām zivju sugām, bet 
nodrošina arī bezmugurkaulnieku migrāciju un bioloģiskā daudzveidības 
saglabāšanos ūdenstecēs un tām pieguļošajās teritorijās (Urtāne 2012). 

· Efektīvi novada gan virszemes ūdeņus, ieskaitot palus, gan virsējos 
gruntsūdeņus (Urtāne 2012).  

· To pašattīrīšanās potenciāla dēļ, nodrošina piesārņojuma līmeņa 
samazināšanos upēs (Sniedze, Kabucis 2010, Urtāne 2012). 

Palos pārplūstošas dabiskās upes, papildinot iepriekš uzskaitīto, nodrošina citu 
aizsargājamu biotopu – palieņu zālāju un aluviālu krastmalu un palieņu mežu 
pastāvēšanu (Sniedze, Kabucis 2010). 

Būtiskākie faktori, kas nosaka sugu sastopamību un daudzveidību upēs, ir grunts 
materiāls, straumes ātrums, ūdens dziļums, biogēnu koncentrācija ūdenī un 
apgaismojums. Veiksmīgai upju ekosistēmu funkcionēšanai vispiemērotākais ir 
mozaīkveida apgaismojums, kas saistīts ar upes tecējuma virzienu, platumu un 
kokaugu noēnojumu tās krastos. Vēlamā attiecības starp noēnotiem un izgaismotiem 
posmiem upē ir aptuveni 1:3 (Urtāne, Urtāns 2008, Sniedze, Kabucis 2010). Dabisku 
palieņu upju pastāvēšana ir iespējama tikai, ja norit netraucēta upes pārplūšana palu 
laikā (Urtāne 2012). 
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Stāvoklis projekta teritorijā 

Biotopa funkcionālais stāvoklis 
Skudrupīte pašreizējā stāvoklī neatbilst minētajiem Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamā biotopa kritērijiem, tāpēc, ka tā ir meliorēta un iztaisnota 
(4. pielikums). Palu laikā upe nepārplūst, izņemot tās ieteci Slampes upē. Upes 
tecējums ir traucēts un vietām ūdens ir stāvošs bebru aizdambējumu dēļ. Vidējais 
straumes ātrums Skudrupītē ir mazāks par 0,1 m/s (4. pielikums). 

Veicot Skudrupītes taisnošanas darbus, uz to tika attiecinātas ūdensnotekas prasības. 
Upei tika izveidots taisns garenprofils ar trapecveidīgu gultnes šķērsprofilu. Gultne 
pārsvarā ir 2,5 - 3,5 m plata un ap 1,5 m dziļa, Slampes upes grīvā gultnes platums ir 
6 m (4. pielikums). Pirms meliorācijas ikgadējos palos sedimenti kopā  ar tajos 
esošajām organiskajām vielām un biogēniem tika izgulsnēti Skudrupītei piegulošajos 
palieņu zālājos un mežos, tā nodrošinot piesārņojuma slodžu samazināšanos un upes 
kvalitātes uzlabošanos. Pēdējo 50 gadu laikā, kopš upe ir iztaisnota, tajā ir uzkrājies 
biezs (10-20 cm) kūdras un augu detrīta slānis, kurš dabiskos apstākļos palu laikā 
būtu izkliedēts apkārtējā palienē. Sedimentācijas procesu intensificēšanos papildus ir 
veicinājusi apkārtējo mežu meliorācija. Mežos ierīkotie susinātājgrāvji nepārtraukti ir 
transportējuši (un joprojām turpina šo procesu) smalkās kūdrainā detrīta nogulsnes 
no Lielā Ķemeru tīreļa apkārtnes uz Skudrupīti. Lēnais upes tecējums, izveidotā 
gultnes profila rādītāji kombinācijā ar ietekmi no sateces baseina ir noteikuši 
piekrastes seklūdens veģetācijas iztrūkumu, kā arī  zemo ūdensaugu un dzīvnieku 
daudzveidību (4. pielikums). 

Ja agrāk Skudrupīte tecēja cauri palieņu zālājiem un aluviāliem mežiem šiem 
biotopiem mijoties gan vienā, gan otrā upes krastā (23. attēls), tad patlaban gar 
pļavām tekošajos upes posmos tās gultne ir pārlieku noēnota. Upes austrumu krastā 
augošie meži veido vienlaidus noēnojumu. Tikai atsevišķās vietās ar atvērumiem 
koku lapotnē upe ir izgaismota un tajā veidojas ūdensaugu veģetācija. Savukārt 
labajā krastā atrodas degradēti palieņu zālāji, kuros upes piekrastes zonā aug, 
galvenokārt, augsto lakstaugu sabiedrība, kas vēl pastiprina upes noēnojumu 
(25. attēls). Tiešs saules apgaismojums upi sasniedz tikai vēlā pēcpusdienā 
(4. pielikums).  
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Veģetācijas stāvokļa raksturojums 
Pastāvīgais upes noēnojums un stāvie 
krasti neļauj veidoties piekrastes 
seklūdens veģetācijai. Upes litorālajā 
(seklūdens) daļā ūdensaugu asociācijas 
veido, galvenokārt, atsevišķi nelieli 
parastās niedres Phragmites australis 
un parastā miežubrāļa Phalaris 
arundinacea sakopojumi. Atsevišķus 
skrajus  cerus veido arī vairāku sugu 
grīšļi Carex sp., sastopami atsevišķi 
platlapu cemeres Sium latifolia 
eksemplāri (4. pielikums).  

Iepriekš minētie apstākļi limitē arī upes 
krastā augošās veģetācijas 
daudzveidību. Ļoti nabadzīgo upes 
piekrastes zonas veģetācijā sastopami 
atsevišķi ezermeldra Scirpus lacustris, 
platlapu cemeres Sium latifolium, 
Eiropas vilknadzes Lycopus europaeus 
un upmalas veronikas Veronica 

anagallis-aquatica eksemplāri, kuri neveido izteiktas augu asociācijas (4. pielikums). 

Upes dziļūdens zonas veģetācija ir tikpat nabadzīga pārmērīgā noēnojuma, biezā 
kūdrainā detrīta slāņa un humīnvielu izraisītās ūdens tumšās nokrāsas dēļ 
(4. pielikums). Skudrupītē ir konstatētas tikai atsevišķas nelielas dzeltenās lēpes 
Nuphar lutea audzes ar kopējo laukumu – 4 līdz 6 m2, bet pie ieteces Slampē - 
vārpainās daudzlapes Myriophyllum spicata sakopojums aptuveni 2 m2 platībā. Dažos 
izgaismojumam atklātos upes posmos ūdens virsmu pilnībā sedz brīvi peldošas 
ūdensziedu audzes, kurās izteikti dominē trejdaivu ūdenszieds Lemna trisulca 
(25. attēls). Mazais ūdenszieds Lemna minor ir sastopams pavisam nelielā skaitā. 
Ūdensziedi noklāj 5-10 cm biezā slānī ūdens virsmu, pilnībā ierobežojot gaismas 
iekļūšanu upes dziļākos slāņos, kas nepieciešama bentisko augu un dzīvnieku 
attīstībai (4. pielikums).  

Kaut arī upes taisnošana ir notikusi aptuveni pirms 50 gadiem, iztaisnotajos upes 
posmos nav izveidojusies stabila lēni tekošajām upēm raksturīgā augstāko 
ūdensaugu veģetācija. Upes piekrastē veģetāciju veido slapju palieņu zālāju augu 
sugas. To nevar uzskatīt par tipisku potamāla tipa upēm raksturīgu veģetāciju. Tāpēc, 
izstrādājot dabiskotās upes gultnes profilu, būtiski ir izvēlēties optimālos gultnes 
profila rādītājus. 

25. attēls. Skudrupīte, kuru no vienas puses noēno 
mežos, bet no otras - nabadzīgā piekrastes augsto 
lakstaugu veģetācija. Daļu no upes virsmas klāj 
blīva ūdensziedu audze. Foto. L. Urtāne, 2012. 
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Zoobentosa stāvokļa raksturojums 
Skudrupītes lejteces posmā pirms ietekas Slampē grunti nosedzošais smalkais 
kūdrainā detrīta slānis ir viegli uzduļķojams un vāji saistīgs, tāpēc nav piemērots 
stabilas zoocenozes pastāvēšanai. Zoobentosa organismu kopējā biomasa un 
indivīdu skaits ir netipiski zems un potamāla tipa upēm neraksturīgs – attiecīgi 74,3 
g/m2 un  1800 eks/ m2 (5. pielikums). Dominējošo zoobentosa grupu veido moluski – 
65,6 g/m2, nākošās skaitliski lielākās zoobentosa grupas ir dunduri Tabanus sp. un 
makstenes Trichoptera (26. attēls).  

 

26. attēls. Skudrupītes makrozoobentosa organismu skaita sadalījums taksonomiskajās grupās. 
Skudrupīte 1: Upes posms augšpus aktivitātes C2.2. teritorijas; Skudrupīte 2:  Cauri mežam tekošais 
upes posms; Skudrupīte 3: Upes lejteces posms pirms ietekas Slampē. 

Arī tajos cauri pļavām tekošajos upes posmos, kur purva noteces ietekme nav tik liela 
un grunti veido smilts, dūņas un augu detrīts, makrozoobentosa dzīvotnes ir 
nabadzīgas, ar zemu bioloģisko daudzveidību. Zoobentosa organismu kopējā 
biomasa un indivīdu skaits attiecīgi ir 11,6 g/m2 un  1600 eks/ m2. Šajos Skudrupītes 
posmos dominējošās zoobentosa organismu grupas ir vēžveidīgie – 4,7 g/m2 un 
moluski - 4,2 g/m2. Pārējo zoobentosam raksturīgo grupu biomasas ir nelielas un tās 
ir robežās no 0,4 līdz 1,0 g/m2 (26. attēls). 

Noēnotajos cauri mežiem tekošajos Skudrupītes posmos, kur upes krasti ir lēzeni, bet 
piekrastes joslā atrodas kritalas un krituši koki, grunti veido smilts, māls un rupjš 
detrīts. Arī šajos upes posmos ir jūtama izteikta meža noēnojuma klātbūtne un upē 
praktiski nav ūdensaugu. Tāpēc gruntīs nav smalkā detrīta, ko izmanto 
bezmugurkaulnieki. Kopējā zoobentosa biomasa ir ļoti zema - 21, 8 g/m2, indivīdu 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ch
iro

no
m

id
ae

Ep
he

m
er

op
te

ra

Tr
ic

ho
pt

er
a

M
al

ac
os

tr
at

a

O
lig

oc
ha

et
a

M
ol

lu
sc

a

Hi
ru

di
na

e

O
do

na
ta

Va
ria

Ko
pā

ek
se

m
pl

ār
u 

sk
ai

ts
/m

2 

Taksonomiskās grupas 

Skudrupīte-1

Skudrupīte-2

Skudrupīte-3



 

42 
 

skaits neliels (26. attēls). Tāpat kā cauri pļavām tekošajos upes posmos, zoobentosā 
dominē moluski, taču to sugu sastāvs ir atšķirīgs (5. pielikums).  

Vienkāršotu un sugu ziņā nabadzīgu biocenožu veidošanos pamatā ir noteicis 
ūdensaugu trūkums upē, pastiprinātas notece no purviem un nelielais straumes 
ātrums, kā dēļ upē dominējuši ir sedimentācijas procesi (4. pielikums). Iztaisnotajā 
upes posmā bezmugurkaulnieku sastāvs drīzāk raksturīgs ir stāvošu ūdeņu un grāvju 
faunai. Upē konstatētas ir tikai stāvošus ūdeņus mīlošas sugas  - viendienītes Caenis 
horaria, ūdens ēzelīši Asellus aquaticus, dūņenes Sialis sp. un dunduri.  Paraugos 
netika konstatētas potamāla tipa upēm raksturīgo maksteņu un spāru kāpuru un 
vaboļu sugas. Tipiskas lēnu upju organismu lielākās grupas, mazsaru tārpi – 
Oligochaeta, Skudrupītē nav vispār, bet trīsuļodu Chironomidae kāpuru upē ir ļoti 
maz. Turklāt trīsuļodi ir pārstāvēti tikai ar grunti apdzīvojošajām sugām, bet fitofīlo 
Chironomidae sugu upē nav (5. pielikums). 

Zivju faunas stāvoklis 
Skudrupītes zivsaimnieciskā nozīme ir niecīga. Upē nelielā daudzumā ir sastopamas 
tādas saimnieciski nozīmīgas zivis kā raudas Rutilus rutilus, līdakas Esox lucius. Ir arī 
līņi Tinca tinca un asari Perca fluviatilis. No minētajām zivīm dominējošā suga ir 
rauda (6. pielikums). 

Atšķirībā no Skudrupītes augšteces, lejtecē, kas plūst gar Skudrupītes palieņu 
zālājiem, nav konstatētas auslejas Leucaspius delineatus, stagari un bārdainie 
akmeņgrauži Noemacheilus barbatulus. Šo sugu ievākšanu ierobežo Skudrupītes 
dziļums un stiprais aizaugums, tāpēc, iespējams, ka šīs sugas ir sastopamas arī lejtecē 
(6. pielikums). 

Kopumā Skudrupītes ihtiofauna ir trūcīga, jo konstatēto sugu skaits ir neliels un to 
izplatība nevienmērīga. Pašreizējais Skudrupītes stāvoklis nav piemērots 
daudzveidīgas zivju faunas pastāvēšanai. Ārpus C.2.2. rīcības teritorijas konstatētā 
ausleja ir iekļauta Bernes konvencijas sarakstā. Latvijā šī suga ir plaši izplatīta, tāpēc 
tās aizsardzībai īpaši pasākumi nav vajadzīgi (6. pielikums).  
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Ekosistēmas un hidroloģijas izmaiņu cēloņi, to raksturojums 
 

Upju iztaisnošana kļuva plaši izplatīta pagājušā gadsimta laikā ne tikai Latvijā, bet visā 
Eiropā. Tās rezultātā daudzviet ir notikusi stipra upju un to piekrastes ekosistēmu 
degradēšanās un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Upes iztaisnoja un to 
apkārtni meliorēja, lai paātrinātu ūdens noteci no upju palienēm un pazeminātu 
gruntsūdens līmeni, tādējādi nodrošinot šo platību piemērotību intensīvai 
lauksaimnieciskajai darbībai (Indriksons 2008, Ķuze u.c. 2008). Lai arī apstākļi 
lauksaimniecībai šādā veidā tika uzlaboti, tomēr upju iztaisnošanai un ar to 
saistītajām hidroloģiskā režīma izmaiņām ir vairāki nevēlami blakusefekti, kuri 
attiecas arī uz Skudrupīti un tās ielejā esošiem Palieņu zālājiem (6450) un Aluviāliem 
krastmalu un palieņu mežiem (91E0*). 

Uz dabiskām palieņu ekosistēmām upju iztaisnošana un apkārtnes meliorēšana atstāj 
izteikti negatīvu ietekmi, ko laika gaitā var novērot kā palienēm raksturīgo sugu 
skaita un blīvuma izmaiņas, kas pakāpeniski noved pie sugu sastāva un sugu 
sabiedrību izmaiņām. Ja palienēs pēc upes iztaisnošanas nosusinātie zālāji ir kultivēti 
vai arti, tad nereti palieņu zālājiem raksturīgās sugas laika gaitā izzūd pavisam. To 
vietā izveidojas cilvēka darbības veidotas, dabiskiem apstākļiem neraksturīgas augu 
sabiedrības. Šādos degradētos palieņu zālājos, īpaši ja pilnībā iznīcinātas 
tradicionālās apsaimniekošanas laikā izveidojušās daļēji dabiskās augu sabiedrības, 
parasti ir stipri zemāka sugu daudzveidība, nekā dabiskajos zālājos. 

Pat ja pēc upes iztaisnošanas palieņu zālājos un aluviālos mežos ir saglabājušās šiem 
biotopiem raksturīgās sugas un struktūras, tad tik un tā paliene ir zaudējusi tās 
galveno un vitāli svarīgo funkciju – applūšanu palu laikā (Rūsiņa 2010). Tādēļ 
degradētu palieņu ekosistēmas ir nestabilas un to raksturīgo sugu dominance un 
izlīdzinātība sabiedrībā ir izmainīta (Ķuze u.c. 2008). 

Ne tikai uz palienēm raksturīgajiem biotopiem, bet arī uz pašu upi kā biotopu 
hidroloģiskā režīma izmaiņas atstāj būtisku ietekmi. Iztaisnojot upes dabisko 
tecējumu, tiek izmainīta tās gultne un ūdens straumes ātrums, pieplūdums. Visbiežāk 
pēc iztaisnošanas upes ir dziļākas un ar stāvākiem, vienveidīgiem krastiem. Novēršot 
upes applūšanu palos, tā vairs nespēj pietiekami labi dabiski pašattīrīties (Cimdiņš 
u.c. 1985, Ķuze u.c. 2008). Bez regulāras cilvēka veiktas tīrīšanas, tās eitroficējas un 
pakāpeniski aizaug, it īpaši mazās upes Latvijas apstākļos (Urtāns 1989). Šīs izmaiņas 
atstāj izteikti negatīvu ietekmi uz dabisku upju floru un faunu. Daļa no sugām izzūd 
pavisam un dažkārt ieviešas jaunas, neraksturīgas sugas, kas vēl vairāk izmaina upes 
oriģinālo stāvokli, ietekmējot apkārtējo ekosistēmu. 

Skudrupītes zālājus ieskauj meliorētas mežu platības. Mežu meliorācija atstāj būtisku 
ietekmi uz upju sateces baseina hidroloģisko režīmu, ūdens apriti un tā kvalitāti. 
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Plašais meliorācijas sistēmu tīkls Skudrupītes baseina mežos veicina pavasara sniega 
kušanas ūdeņu paātrinātu novadīšanu uz upēm. Ar meliorācijas sistēmu ierīkošanu 
panāk, ka tas pats ūdens daudzums, kuram būtu pakāpeniski jānonāk upē, 
bagātīgākos sniega segas un tā straujākos kušanas apstākļos vai lielākās lietavās 
appludina spēcīgāk un lielākā apmērā upes lejteci, kamēr pārējā upes dabiskajā 
palienes platībā pali vairs neveidojas, vai ir pārāk īslaicīgi. Turklāt meliorācijas 
sistēmas veicina humīnvielām bagāto ūdeņu ienesi upēs un ezeros no meliorētajām 
platībām, eitroficējot ūdensobjektus. Tas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz visu 
Baltijas jūras ekosistēmu.  
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Biotopu atjaunošanas iespējamie scenāriji 

Pirmais scenārijs 
Pēdējo gadu desmitu laikā 
pasaulē ir uzkrāta vērā ņemama 
pieredze par paņēmieniem, kādi 
izmantojami taisnoto upju 
renaturalizācijai jeb 
dabiskošanai. Viens no šiem 
paņēmieniem ir dabiskus 
procesus pastiprinošā metode  
(angliski – soft management), 
kad upes renaturalizācija tiek 
panākta, pastiprinot  upē dabiski 
noritošos fizikālos, fizikāli-
ķīmiskos un bioloģiskos 
procesus. Piemēram, ievietojot 
upē šķēršļus var panākt krasta 
erozijas procesu pastiprināšanos 
un sedimentēšanās procesu 
dinamikas izmaiņas, kā rezultātā 
upē veidojas meandri un tās 
izlīkumojas dabiskā veidā (Cowx, 
Welcomme 1998, Nicol et al. 
2004).    Iegūtā pieredze rāda, ka 
šāda paņēmiena izmantošana 
visveiksmīgākā ir ritrāla tipa 
upēs, kurām ir liels straumes 
ātrums un tādēļ arī liela 
kapacitāte attiecībā uz krasta 
erozijas pastiprināšanu. 

Jāatzīmē, ka izmantojot šo paņēmienu, upes dabiskošanās norit salīdzinoši ilgā laika 
periodā. Piemēram, Nīderlandē neliela upe (vidējais kritums - 3 m/km) pēc upes 
atstāšanas savā vaļā, pateicoties tās relatīvi lielajam straumes ātrumam un viegli 
erodējamam grunts materiālam, dabiskā ceļā izlīkumojās 20 gadu laikā. Šī upe tika 
iztaisnota 50 gadus atpakaļ (van Winden et al. 2011).   

Kā pirmā no iespējamām alternatīvām tika izvērtēta iespēja pastiprināt dabiskos upē 
noritošos procesus, tā panākot Skudrupītes gultnes izmainīšanos dabiskā veidā 
pakāpeniski vairāku gadu desmitu laikā.  

 

 
27. attēls. Skudrupītes tecējums un apkārtējo 
susinātājgrāvju tīkls pirmajam biotopu atjaunošanas 
scenārijam. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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Scenāriju realizējot iegūto izmaiņu izvērtējums 
Īstenojot šo scenāriju, Skudrupīte turpina tecēt pa agrāk iztaisnoto gultni (27. attēls) 
un ilgākā laika periodā dabiski meandrējas (izlīkumojas). Tās hidroloģiskais režīms 
būtiski neizmainās. Blakus esošo mežu novadgrāvji turpina novadīt gan lietus un 
izkusušā sniega, gan Lielā Ķemeru tīreļa purva ūdeņus. Skudrupītei pieguļošajos 
zālājos ierīkotā segtā drenu sistēma netiek rekonstruēta un turpmāki tās uzturēšanas 
darbi netiek plānoti.  

Upes gultnes dabiskošana un hidroloģiskā režīma izmaiņas. Skudrupīte ir lēni tekoša 
potamāla tipa upe, kas plūst pa izteikti lēzenu reljefu. Šāda tipa upēm netiek 
rekomendēts izmantot dabiskus procesus pastiprinošus paņēmienus (soft 
management), jo tajās noritošo dabisko procesu intensitāte ir samērā zema. Vēl 
vairāk, uzskata, ka upēm ar šādiem raksturlielumiem izlīkumošana arī ar citām 
metodēm nebūs sekmīga (van Winden et al. 2011), ja vien izlīkumošana nav saistīta 
ar hidroloģiskā režīma izmaiņu plānošanu un dabas vides kvalitātes uzlabošanu 
plašākā teritorijā.  

Skudrupītes sateces baseina teritorijā ir veikti  intensīvi meliorācijas darbi. Tajā ir 
ierīkots blīvs drenu un meliorācijas novadgrāvju tīkls (10. attēls). Tādējādi ir izmainīti 
ne tikai upes gultnes parametri, bet arī virszemes notece ievērojamā Skudrupītes 
sateces baseina daļā. Šādā situācijā palu režīmu un palieņu pļavu applūšanu nevar 
panākt tikai ar upes gultnes dabiskošanu. Tādēļ tikai komplekss risinājums var dot 
vēlamos rezultātus.  

Palieņu zālāji. Lai novērstu palieņu zālāju tālāku degradāciju un izveidotu to 
pastāvēšanai vēlamos apstākļus, ir nepieciešams būtiski izmainīt upes hidroloģisko 
režīmu. Piedāvātais scenārijs neparedz būtiskas hidroloģiskā režīma izmaiņas. 

Īpaši aizsargājamo putnu sugām nepieciešamu ligzdošanas un barošanās apstākļu 
veidošanās. Ja upes izlīkumošanu dabiskā veidā kombinē ar atbilstošiem piekrastes 
apsaimniekošanas pasākumiem, ieviešot ganības, var panākt griezēm nepieciešamos 
ligzdošanas apstākļu un mazajiem ērgļiem nepieciešamo barošanās apstākļu 
uzlabošanos. Turpretī ķikuta ligzdošanai nepieciešamos apstākļus var nodrošināt, 
tikai atjaunojot pavasara palu režīmu un zālāju applūšanu.  

Caurceļošanas laikā applūdušās upes palienes ir migrējošo ūdensputnu 
koncentrēšanās vietas. Tiek paredzēts, ka pavasarī migrējošo putnu daudzveidība 
saglabāsies pašreizējā līmenī, jo Skudrupītes lejtecē esošās upei pieguļošās teritorijas 
pavasarī applūst arī  pašreizējā hidroloģiskā režīma apstākļos.  

Aluviālie meži. Saglabājoties pašreizējam hidroloģiskajam režīmam Skudrupītes 
krastos agrāk  augošie aluviālie (uz palienes sanešiem augošie) meži turpinās 
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degradēties, t.i., nosusināsies meliorācijas dēļ vai citviet bebru darbības dēļ 
pārpurvojoties transformēsies citā mežu tipā – pārmitrajos mežos.   

Dabiskai upei raksturīgas veģetācijas un zoocenožu veidošanās. Šī scenārija 
realizācijas gadījumā Skudrupītes gultnes profils un sedimenta struktūra būtiski 
neizmainītos. Šādos apstākļos netiktu veicināta ūdensaugu veģetācijas attīstība, bet 
makrozoobentosā tāpat kā līdz šim iztrūktu fitofīlās sugas. Upes pašattīrīšanās 
potenciāls joprojām būtu neatbilstoši zems. Tāpēc nav sagaidāms, ka šī scenārija 
realizēšanas gadījumā tiks uzlabota upes ekoloģiskā kvalitāte.  

Scenārija priekšrocības 
Attiecībā uz upes dabiskošanu ilglaicīgā perspektīvā šis paņēmiens ir visizdevīgākais 
tā zemo izmaksu dēļ. Cita šī paņēmiena priekšrocība ir tā, ka upes funkcionalitātes 
uzlabojumi tiek veikti pakāpeniski un dabiskā veidā. Tādējādi pasākuma ietekmes ir 
ļoti minimālas vai to nav vispār.  

Scenārija trūkumi 
Scenārija realizācijas gaitā sasniedzamie rezultāti parādās tikai ilgākā laika periodā. 
Bioloģisko  efektu sasniegšanas ilglaicīguma dēļ, to nav iespējams realizēt šī projekta 
ietvaros. Ņemot vērā, ka vēsturiski projekta teritorijā ir notikušas ievērojamas 
hidroloģiskā režīma un ar to saistītas biotopu funkcionalitātes izmaiņas, upes 
dabiskās funkcionalitātes uzlabošanu nav iespējams veikt, sekojot šim scenārijam, un 
sasniegt visus projektam plānotos mērķus, t.i., uzlabot arī upei pieguļošo palieņu 
pļavu un aluviālo mežu biotopu kvalitāti.    

Kopsavilkums un secinājumi 
Projekta mērķis Scenāriju īstenojot iegūtais rezultāts 
Meandrējot upi atjaunot funkcionējošus 
Palieņu zālājus (6450). Sasniedzamie 
lielumi indikatīvi: kopējā platība 
hidroloģiskā režīma atjaunojašanai 
Skudrupītei piegulošajos zālājos – 85 ha; 
meandrēts aptuveni 4 km garš upes 
posms cauri C.2.2 teritorijai. 

Netiek nodrošināts vai tiek nodrošināts 
tikai nelielā mērā, jo saglabājas 
pašreizējais upes hidroloģiskais režīms, 
nodrošinot pļavu applūšanu palos tikai 
upes lejteces posmā, kur nereti 
izveidojas ilgstoši pārmitri palieņu 
pļavām neraksturīgi apstākļi.  

Nodrošināt griezēm (Crex crex) 
piemērotus ligzdošanas un barošanās 
apstākļus Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts, kombinējot ar pļavu 
apsaimniekošanas pasākumu – 
ekstensīvu noganīšana. 

Nodrošināt mazajam ērglim (Aquila 
pomarina) piemērotas barošanās vietas 
Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts tikai nelielā mērā, 
kombinējot ar pļavu apsaimniekošanas 
pasākumu – ekstensīvu noganīšana.  

 
Citi projekta teritorijas bioloģiskās daudzveidības palielināšanās efekti 
Efekts  Scenāriju īstenojot iegūtais rezultāts 
Atjaunot funkcionējošus aluviālos mežus 
līdzās esošajā C.2.1 projekta aktivitātes 

Netiek nodrošināts, jo saglabājas 
pašreizējais upes hidroloģiskais režīms, 
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teritorijā kas novērš šo mežu applūšanu palos. 
Pavasarī migrējošo putnu daudzveidības 
palielināšanās 

Saglabājas pašreizējā līmenī, jo 
saglabājoties pašreizējam upes 
hidroloģiskajam režīmam Skudrupītes 
lejteces posmam pieguļošās pļavas 
pavasarī applūst. 

Upes ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanās Netiek nodrošināta vai tiek nodrošināta 
tikai nelielā mērā, jo upes dabiskošanās 
noritēs ilgstošā laika periodā 
(pakāpeniski vairāku gadu desmitu 
periodā). 

Dabiskai upei raksturīgas ūdensaugu 
veģetācijas veidošanās.  

Netiek nodrošināta vai tiek nodrošināta 
tikai nelielā mērā, jo dabiskai upei 
raksturīgās veģetācijas veidošanos kavē 
patreizējais upes gultnes profils, kurš 
dabiskā veidā mainīsies tikai ilgstošā 
periodā.  

Dabiskai upei raksturīgu makro- 
zoobentosa cenožu veidošanās 

Netiek nodrošināta vai tiek nodrošināta 
tikai nelielā mērā, jo apstākļos, kad upē 
nav ūdensaugu iztrūkst fitofīlās sugas un 
veidojas vienkāršotas makrozoobentosa 
asociācijas.   

 

Kaut arī šī scenārija izmaksu efektivitāte ir vislielākā, vēlamā bioloģiskā un ekoloģiskā 
funkciju nodrošināšana netiek sasniegta vai tiek sasniegta daļēji un pārāk ilgstošā 
laika periodā, liedzot to īstenot HYDROPLAN projekta ietvaros. Turklāt upes 
iztaisnošanas dēļ ir izmainīts pavasaru palu režīms, bet meliorācijas dēļ - virszemes 
notece samērā lielā Skudrupītes sateces baseina daļā. Tāpēc projekta mērķu 
sasniegšanai ir nepieciešams cits un vairāk komplekss risinājums.  

  



 

49 
 

Otrais scenārijs 

 

28. attēls. Otrais scenārijs Skudrupītes un Slampes dabiskā (pirms iztaisnošanas) tecējuma 
atjaunošana C2.2. aktivitātes teritorijā. A, B, C logi – otrā scenārija problēmsituāciju vietas. Fonā 2007. 
gada ortofoto karte. 
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Scenārijs paredz, ka C.2.2. aktivitātes teritorijā vienlaikus tiek atjaunoti gan 
Skudrupītes, gan Slampes upes gultnes posmi (28. attēlā), kas iegūti izpētot situāciju 
dabā, izmantojot VRI iegūtos attālās izpētes datus un pieejamos vēsturisko karšu 
materiālus par abu upju tecējumu atrašanās vietām pirms upju taisnošanas. Upju 
hidroloģiskais režīms tiek izmainīts, lai nodrošinātu palu režīma veidošanos un ar to 
saistīto palieņu zālāju un aluviālo mežu atjaunošanos. Plānotā darbība skartu arī 
ārpus HYDROPLAN projekta teritorijas esošas platības. Pēc šī scenārija Skudrupītes 
zālājos ierīkotā segtā meliorācijas sistēma vairs nefunkcionētu. Grāvji, kas atrodas 
C2.2. un līdzās esošajā C2.1. projekta aktivitātes teritorijā (28. attēls), tiktu aizbērti 
vai aizdambēti, tā novēršot Skudrupītes palienes turpmāku nosusināšanu. 

Scenāriju realizējot iegūto izmaiņu izvērtējums 
Upes gultnes dabiskošana un hidroloģiskā režīma izmaiņas. Attiecībā uz gultnes 
garenprofilu pa seno gultni virzītajai upei tiek saglabāts bijušais meandrējums, kas 
vēsturiski veidojies kombinējoties teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un  caurteces 
rādītājiem. Upes šķērsprofilu veido atbilstoši virszemes un pazemes ūdeņu notecei  
un pamatojoties uz upes hidrauliskā aprēķina rādītājiem.  

Palieņu zālāji. Atjaunojot projekta teritorijā vēsturiskos Skudrupītes un Slampes upju 
posmus tiktu nodrošināts, iespējami, vistuvākais oriģināli teritorijā bijušiem palieņu 
zālājiem optimālais hidroloģiskais režīms, ar ikgadēju pavasara palu applūdi. Šis 
scenārijs nodrošina primāro priekšnoteikumu ilgstošai palieņu zālāju kvalitatīvai 
pastāvēšanai teritorijā. Ganību ierīkošana pasargās biotopu no aizaugšanas. 

Īpaši aizsargājamo putnu sugām nepieciešamu ligzdošanas un barošanās apstākļu 
veidošanās. Upju vēsturiskā tecējuma atjaunošana, nodrošinot biotopiem optimālo 
hidroloģisko režīmu,  komplektā ar palieņu zālājiem atbilstošu apsaimniekošanu, 
ierīkojot ekstensīvas ganības, var nodrošināt griezēm vēlamos ligzdošanas un 
barošanās apstākļu uzlabojumus, kā arī mazajam ērglim barošanās apstākļus.  

Papildus pastāv iespēja, ka šis scenārijs varētu nodrošināt piemērotus apstākļus 
ķikutu ligzdošanai, atjaunojot pavasara palu režīmu un zālāju ikgadēju applūšanu. 
Paplašinoties jau esošajām pavasara palos applūstošajām platībām Melnragu rīkles 
pļavās, Skudrupītei un Slampei piegulošās zālāju platības spētu nodrošināt vēl lielāku 
migrējošo ūdensputnu koncentrēšanos, piešķirot teritorijai būtisku papildvērtību 
bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. 

Aluviālie meži. Atjaunojot vēsturisko teritorijas hidroloģisko režīmu, kas vienlaikus 
ietver arī esošo susinātājgrāvju aizbēršanu, tiktu nodrošināti nepieciešamie apstākļi 
aluviālo mežu ilgstošai un sekmīgai pastāvēšanai nākotnē. Aizbērtie susinātājgrāvji 
liegs bebriem ietekmēt hidroloģisko režīmu aluviālos mežos. Savukārt, ikgadējā mežu 
applūšanas pavasara palos, nodrošinās mežam raksturīgo palieņu sanesu 
nogulsnēšanu tajos.  
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Dabiskai upei raksturīgas veģetācijas un zoocenožu veidošanās. Šī scenārija 
īstenošanas gadījumā pašreizējais Skudrupītes gultnes profils izmainītos būtiski, bet 
sedimenta struktūra pakāpeniski veidotos dabiskai upei atbilstoša. Ja gultnes profils 
ir izveidots ņemot vērā dabiskas upes funkcionēšanai nepieciešamos nosacījumus (ir 
izveidota seklūdens un dziļūdens zona, krasta slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar skābekli), upē tiktu veicināta ūdensaugu 
veģetācijas attīstība. Tas nodrošinātu dabiskai upei tipisku makrozoobentosa 
asociāciju veidošanos, upes pašattīrīšanās potenciāla palielināšanos un upes 
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos. 

Scenārija priekšrocības 
Scenārijs nodrošinātu hidroloģiskā režīma atjaunošanos Skudrupītes palieņu zālājos 
un blakus esošos aluviālos mežos vistuvāk situācijai, kāda bija pirms apkārtnes 
meliorācijas un Skudrupītes, Slampes upju iztaisnošanas. Atjaunojot dabisko 
tecējumu, pastāv iespēja, ka projekta C2.2. un C2.1. teritorijās visveiksmīgāk 
atjaunosies un nostabilizēsies gan palieņu zālājiem, gan aluviāliem mežiem un 
dabiskiem upju posmiem raksturīgā flora un fauna, salīdzinot ar citiem scenārijiem. 

Scenārija trūkumi 
Kā redzams 28. attēlā, Skudrupītes un Slampes upju tecējums ir stipri izmainīts pēc 
iztaisnošanas. Liela daļa no pašreizējās Skudrupītes ir agrākais Slampes upes posms. 
Lai pēc šī scenārija atjaunotu Skudrupītes tecējumu, nepieciešams atjaunot arī 
Slampes upes tecējumu. Tas nav iespējams vairāku iemeslu dēļ. 

Pirmkārt, lai īstenotu šo scenāriju, būtu jāietver stipri plašāka teritorija nekā 
paredzēts patlaban. Tas nav iespējams tādēļ, ka HYDROPLAN projekta pieteikumā 
nebija paredzēts ūdeni, kas pašreiz plūst pa taisnoto Slampes upes posmu, novadīt 
apkārt mežu masīvam (uz rietumiem no C2.2. teritorijas) pa Slampes upes agrāko 
(pirms taisnošanas) gultnes atrašanās vietu. Tāda apjoma darbiem šī projekta 
ietvaros nav līdzekļu, pat ja būtu iespējams paplašināt HYDROPLAN teritoriju un 
saglabāt bez būtiskām izmaiņām hidroloģisko režīmu ārpus ĶNP teritorijas esošajās 
lauksaimniecības zemēs. 

Otrkārt, iespējams, ka Palieņu zālājiem (6450) raksturīgais hidroloģiskais režīms C2.2. 
teritorijas ziemeļu daļā (28.A attēls) pēc Skudrupītes un Slampes tecējumu 
atjaunošanas tik un tā būs traucēts, jo ceļa uzbērums kalpos par barjeru palu ūdens 
plūsmai. Kā redzams 1929. gada kartē (12. attēlā), senāk ceļu plānojums ļāva vairāk 
vai mazāk netraucēti applūst Skudrupītes un Slampes palieņu zālājiem. Pašreizējā 
pašvaldības ceļa novietojuma maiņa nav projektā paredzēta. Šis ceļš ir nozīmīgs 
Skudrupītei piegulošo zālāju un Dunduru pļavu apsaimniekošanai un tūrisma plūsmas 
nodrošināšanai, kā arī vietējo iedzīvotāju lietojumam. Ja īsteno šo scenāriju, tad būtu 
nepieciešamas ierīkot trīs caurtekas zem ceļa, taču pastāv risks, ka palu ūdeņi 
regulāri izskalos vai pārpludinās ceļu 28.A attēlā redzamajā posmā. 
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28.A attēls. Otrā scenārija problēmsituācijas vieta 
C2.2. teritorijas ziemeļu daļā. Fonā 2007. gada 
ortofoto karte. 

28.B attēls. Otrā scenārija problēmsituācijas 
vieta C2.2. teritorijas dienvidu daļā. Fonā Vides 
risinājumu institūta iegūtais digitālais virsmas 
reljefa modelis. 

 

Pašreizējais hidroloģiskais režīms ir nepiemērots teritorijas dienvidu daļā esošā 
palieņu zālāja atjaunošanai pie Skudrupītes ieteces Slampē (14. attēls). Kā redzams 
28.B attēlā, zālājs atrodas reljefa pazeminājumā, kuru no rietumiem norobežo ceļa 
uzbērums, bet uz dienvidiem un austrumiem, iespējams, ierīkojot segto drenu 
sistēmu, reljefs ir augstāks gar taisnoto Skudrupītes gultni. Šajā vietā pēdējos gados ir 
izveidojusies paliela sekla ūdens lāma un tādēļ pastāvīgi pārmitro apstākļu ietekmē 
tur notiek pārpurvošanās. Ja Skudrupītes gultni atjauno pēc šī scenārija, tad 
pārmitrie apstākļi šai vietā, visticamāk, saglabāsies un palieņu zālāja veģetācija 
neveidosies, jo zālāja austrumos esošais reljefa pacēlums liegtu zālāja virsūdeņiem 
noplūst uz jaunizveidoto Skudrupītes gultni, kas atrastos vēsturiskās Slampes upes 
vietā. 
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Dunduru pļavās, kas atrodas uz 
dienvidiem no Melnragu rīkles, 
2005. gadā tika īstenots pirmais 
upju atlīkumošanas projekts 
Latvijā, izrokot jaunu, 
meandrējošu Slampes upes 
gultni iepriekš iztaisnotās vietā 
(Ķuze u.c. 2008, Bodnieks 2009).  
Šī Eiropas Savienības LIFE 
projekta „Mitrāju aizsardzība 
Ķemeru nacionālajā parkā” 

(Nr. LIFE2002/NAT/LV/8496) 
ietvaros, viens no scenārijiem 
bija atjaunot vēsturisko Slampes 
gultni tās lejtecē, tomēr to 
nebija iespējams īstenot 
izmainītās vietējās hidroloģiskās 
situācijas dēļ un saskaroties ar 

grūtībām, kas bija saistītas ar zemes atpirkšanu (Ķuze u.c. 2008).  Tagad, kad 
HYDROPLAN projekta ietvaros Skudrupīte tiek atjaunota senākajā Slampes upes 
gultnes vietā, būtu vēlams pēc iespējas garākā posmā atjaunot upju dabisko 
tecējumu. Tādēļ jaunā Skudrupītes ietece Slampes upē varētu būt vietā, kur 
vēsturiskā un pašreizējā Slampes upes tecējuma gultnes atrodas vistuvāk 
(28.C attēls). Tālāk lejtecē pilnā mērā vēsturisko Slampes tecējumu šobrīd nav 
iespējams atjaunot, jo tur vēsturiskā Slampes gultne vairākkārt šķērso pašreizējo 
Slampes tecējumu un atrodas ārpus projekta teritorijas (28. attēls). Arī 28.C attēlā 
redzams, ka apmēram 200 m garā posmā pirms vietas, kur jaunā Skudrupīte varētu 
savienoties ar pašreizējo Slampes upi, atrodas iepriekšējā LIFE projekta Dunduru 
pļavu teritorijā. Situācija, kad viena LIFE projekta rīcības pārklājas ar cita līdzīga LIFE 
projekta  teritoriju, parasti netiek pieļauta. 

  

 
28.C attēls. Otrā scenārija problēmsituācija. Vēsturiskās 
Slampes upes gultnes savienošana ar pašreizējo Slampes 
upes gultni. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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Kopsavilkums un secinājumi 
Projekta mērķis Scenāriju realizējot iegūtais rezultāts 
Meandrējot upi atjaunot funkcionējošus 
Palieņu zālājus (6450). Sasniedzamie 
lielumi indikatīvi: kopējā platība 
hidroloģiskā režīma atjaunojašanai 
Skudrupītei piegulošajos zālājos – 85 ha; 
meandrēts aptuveni 4 km garš upes 
posms cauri C.2.2 teritorijai. 

Tiek nodrošināta hidroloģiskā režīma 
atjaunošana 85 ha platībā, to tiem 77 ha 
platībā tiek atjaunoti palieņu zālāji C.2.2 
teritorijā un 26 ha platībā tai līdzās. 
Kopējas hidroloģiskā režīma atjaunošanai 
nepieciešamais meandrēto Skudrupītes 
un Slampes posmu garums – aptuveni 
9,4 km, no kuriem kopumā 2 km gari 
posmi atrastos C.2.2 teritorijā. 
Tiek uzlabota palieņu zālāju biotopu 
kvalitāte pašreizējam Skudrupītes 
lejteces posmam pieguļošajās pļavās un 
atjaunots šis biotops Skudrupītes 
vēsturiskajā lejteces posmā (Melnragu 
rīkles ziemeļos). 

Nodrošināt griezēm (Crex crex) 
piemērotus ligzdošanas un barošanās 
apstākļus Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts, kombinējot ar pļavu 
apsaimniekošanas pasākumu – 
ekstensīvu noganīšana 77 ha platībā. 
Papildus tiek nodrošināti potenciāli 
piemērotāki apstākļi 26 ha ārpus C.2.2 
teritorijas. 

Nodrošināt mazajam ērglim (Aquila 
pomarina) piemērotas barošanās vietas 
Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts, kombinējot ar pļavu 
apsaimniekošanas pasākumu – 
ekstensīvu noganīšana 77 ha platībā. 
Papildus tiek nodrošināti potenciāli 
piemērotāki apstākļi 26 ha ārpus C.2.2 
teritorijas, Melnragu rīkles ziemeļu daļā, 
otrpus ceļam. 

 
Citi projekta teritorijas bioloģiskās daudzveidības palielināšanās efekti 
Efekts  Scenāriju realizējot iegūtais rezultāts 
Atjaunot funkcionējošus aluviālos mežus 
līdzās esošajā C.2.1 projekta aktivitātes 
teritorijā 

Tiek nodrošināts 1 ha platībā C.2.2 
teritorijā, atjaunojot upju posmos 
dabisko tecējumu un teritorijas 
hidroloģisko režīmu. Papildus tiek 
nodrošināta šī biotopa funkcionalitāte 93 
ha platībā HYDROPLAN projekta C.2.1. 
teritorijā. 

Pavasarī migrējošo putnu daudzveidības 
palielināšanās 

Tiek nodrošināta palielinoties pavasarī 
palos applūstošajām platībām līdz 77 ha 
projekta teritorijā pēc hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas. 

Upes ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanās Tiek nodrošināta, ja gultnes profils ir 
izveidots, ņemot vērā dabiskas upes 
funkcionēšanai nepieciešamos 
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nosacījumus – ir izveidota seklūdens un 
dziļūdens zona, krasta slīpums ir neliels, 
upē ir izveidotas pārteces, kur notiek 
bagātināšanās ar skābekli. 

Dabiskai upei raksturīgas ūdensaugu 
veģetācijas veidošanās.  

Tiek nodrošināta pie nosacījuma, ka upē 
ir radīti ūdensaugu attīstībai 
nepieciešamie apstākļi - ir izveidota 
seklūdens un dziļūdens zona, krasta 
slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar 
skābekli. 

Dabiskai upei raksturīgu makro- 
zoobentosa cenožu veidošanās 

Tiek nodrošināta pie nosacījuma, ka upē 
ir radīti ūdensaugu attīstībai 
nepieciešamie apstākļi - ir izveidota 
seklūdens un dziļūdens zona, krasta 
slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar 
skābekli. 

 

Lai gan šis scenārijs ir visatbilstošākais programmas mērķa īstenošanai, atjaunot 
funkcionējošus Palieņu zālājus (6450), nodrošinot dzīvotni griezēm un barošanās 
apstākļus mazajam ērglim, nav iespējams minēto trūkumu dēļ, kā arī tā īstenošana 
ievērojami sadārdzina projekta izmaksas. Šis scenārijs ir labs pamats cita pieņemama 
scenārija izstrādei. 
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 Trešais scenārijs 

 
29. attēls. Trešais scenārijs – Skudrupītes atlīkumotās gultnes atrašanās vieta un meandrējums C2.2. 
aktivitātes teritorijā. Melnie nogriežņi norāda numurēto upju posmu robežas. Fonā 2007. gada 
ortofoto karte. 
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Scenārijs paredz, ka Skudrupītes jaunā gultne tiek virzīta daļēji pa seno Slampes 
gultni un daļēji pa jaunizraktu gultni (29. attēls). Upes hidroloģiskais režīms tiek 
izmainīts, lai nodrošinātu palu režīma veidošanos un ar to saistīto palieņu zālāju un 
aluviālo mežu atjaunošanos, vienlaikus nodrošinot pašreizējo hidroloģisko režīmu 
ārpus projekta teritorijas un saglabājot esošo infrastruktūru teritorijas apkārtnē. 

Scenāriju realizējot iegūto izmaiņu izvērtējums 
Upes gultnes dabiskošana un hidroloģiskā režīma izmaiņas. Upes posmos (29. attēlā: 
4., 7., 8. 9., 10., 12., 13. posms), kuros paredzēts upes tecējumu novirzīt pa seno 
gultni, tiek saglabāts bijušais meandrējums, kas vēsturiski veidojies kombinējoties 
teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un  caurteces rādītājiem. Jaunveidotā upes posma 
(29. attēls: 11. posms) un apvērsto oriģinālo Slampes un Skudrupītes posmu 
(29. attēls: 5., 6. posms), kas atradās otrpus ceļam, meandrējumu veido pamatojoties 
uz plašākai teritorijai raksturīgo upes līkumainības koeficientu, bet ne lielāku kāds tas 
ir atbilstošajam senās upes posmam. Upes šķērsprofilu veido atbilstoši virszemes un 
pazemes ūdeņu notecei  un pamatojoties uz upes hidrauliskā aprēķina rādītājiem. 

Palieņu zālāji. Projekta teritorijā atjaunojot hidroloģisko režīmu un Skudrupītei 
piegulošo pļavu applūdi pavasara palos, tiek nodrošināta esošo palieņu zālāju 
kvalitātes uzlabošana un ilgstoša uzturēšana. Šis scenārijs nodrošina primāro 
priekšnoteikumu ilgstošai palieņu zālāju pastāvēšanai teritorijā. Ganību ierīkošana 
pasargās biotopu no aizaugšanas. 

Īpaši aizsargājamo putnu sugām nepieciešamu ligzdošanas un barošanās apstākļu 
veidošanās. Hidroloģiskā režīma atjaunošana kombinācijā ar palieņu zālājiem 
atbilstošu apsaimniekošanu, ierīkojot ekstensīvas ganības, var nodrošināt griezēm 
vēlamos ligzdošanas un barošanās apstākļu uzlabojumus, kā arī mazajam ērglim 
barošanās apstākļus.  

Papildus pastāv iespēja, ka šis scenārijs varētu nodrošināt piemērotus apstākļus 
ķikutu ligzdošanai, atjaunojot pavasara palu režīmu un zālāju ikgadēju applūšanu. 
Paplašinoties jau esošajām pavasara palos applūstošajām platībām Melnragu rīkles 
pļavās, Skudrupītei un Slampei piegulošās zālāju platības spētu nodrošināt lielāku 
migrējošo ūdensputnu koncentrēšanos, piešķirot teritorijai būtisku pievienoto 
vērtību bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. 

Aluviālie meži. Atjaunojot vēsturisko teritorijas hidroloģisko režīmu, kas vienlaikus 
ietver arī esošo susinātājgrāvju aizbēršanu, tiktu nodrošināti nepieciešamie apstākļi 
aluviālo mežu ilgstošai un sekmīgai pastāvēšanai nākotnē. Aizbērtie susinātājgrāvji 
liegs bebriem ietekmēt hidroloģisko režīmu aluviālos mežos. Savukārt, ikgadējā mežu 
applūšanas pavasara palos nodrošinās mežam raksturīgo palieņu sanesu 
nogulsnēšanu tajos.  
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Dabiskai upei raksturīgas veģetācijas un zoocenožu veidošanās. Šī scenārija 
īstenošanas gadījumā pašreizējais Skudrupītes gultnes profils izmainītos būtiski, bet 
sedimenta struktūra pakāpeniski veidotos dabiskai upei atbilstoša. Ja gultnes profils 
ir izveidots ņemot vērā dabiskas upes funkcionēšanai nepieciešamos nosacījumus (ir 
izveidota seklūdens un dziļūdens zona, krasta slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar skābekli), upē tiktu veicināta ūdensaugu 
veģetācijas attīstība. Tas nodrošinātu dabiskai upei tipisku makrozoobentosa 
asociāciju veidošanos, upes pašattīrīšanās potenciāla palielināšanos un upes 
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos. 

Scenārija priekšrocības un trūkumi  
Daļēji kā trūkumu, bet tai pat laikā kā šī scenārija priekšrocību var uzskatīt atsevišķu 
atlīkumošanai paredzētās Skudrupītes posmu neatbilstību vēsturiskam Skudrupītes 
vai Slampes upes tecējumam (28. attēls). Tomēr gandrīz visiem jaunās Skudrupītes 
posmiem, kas neatbilst senākajam tecējumam, ir saglabāts attiecīgā posma 
meandrējums, kā piemēram, 29. attēla piektajā un sestajā upes posmā. Abi šie posmi 
ir pārcelti otrpus meža pudurim, jo otrā pusē ceļam esošais zālājs nav šī projekta 
rīcību teritorija. Turklāt nebūtu ieteicams pieļaut, ka jaunā upes gultne šķērso ceļu 
divās vietās. Šāds risinājums novērš iespēju, ka ceļš caurteces vietās tiktu palu laikā 
izskalots un vienlaikus pats ceļš mazāk traucētu atbilstoša hidroloģiskā režīma 
nodrošināšanu Skudrupītes palieņu zālājos. Šos posmus nevarēja pārcelt tuvāk 
vēsturiskai tecējuma vietai starp ceļu un meža puduri, jo ceļam ir 10 m aizsargjosla, 
ko nosaka Aizsargjoslu likums (05.02.1997). Turklāt pēc ornitologa Jāņa Ķuzes 
ieteikuma pašreizējā bebra uzpludinājuma vietā, kuru šķērso 29. attēlā redzamais 
ceturtais un piektais posms, būtu vēlams uzturēt pastāvīgi pārmitrus apstākļus, lai šai 
vietā saglabātu īpaši vērtīgo putnu faunu (3. pielikums). 

Izņēmums ir 11. posms (29. attēlā), kurš ir pilnīgs jaunveidojums. Šo posmu nācās 
ieviest, tādēļ, ka senākais cauri mežam plūdušais Slampes upes posms vairs nav 
saglabājies. Lai atvieglotu tehniski sarežģītāk veicamo gultnes pilnīgi no jauna 
rakšanu mežā un nodrošinātu sekmīgāku šajā posmā esošās pļavas applūšanu palos, 
11. posms tika iezīmēts Melnragu rīkles pļavas dienvidu daļas zemākajās reljefa 
pazeminājuma vietās un savienots ar tālāk esošo 12. posmu, kurš ir viens no vislabāk 
dabā pastāvošajiem Slampes upes vēsturiskajiem posmiem. Šāds risinājums ir 
uzskatāms par priekšrocību, jo novērš pārmērīgi mitro apstākļu veidošanos 11. 
posma esošajā Skudrupītes zālāja daļā. Pārmitrie apstākļi novēršami, lai atjaunotu 
Palieņu zālāju (6450) veģetāciju pēc botānikas ekspertes Agneses Priedes uzskata.  

Šis scenārijs piedāvā iespēju Skudrupītes jaunās gultnes pieslēguma vietu ar Slampes 
upi izveidot vietā, kur vistuvāk viena otrai atrodas renaturalizētās un vēsturiskās 
Slampes tecējums (29. attēls). Tādejādi aptuveni 200 metrus garš jaunās Skudrupītes 
gultnes posms iesniegtos iepriekšējā LIFE projekta teritorijā. Posms ir neliels un tā 
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ierīkošana nevar būtiski ietekmēt Slampes upes renaturalizācijas projekta sekmes, 
tādēļ visticamāk šāds izņēmuma gadījums, kad divu dažādu LIFE projekta aktivitāšu 
teritorijas nedaudz pārklājas, tiks apstiprināts. 

Ņemot vērā upes gultnes tehniski sarežģītāko atjaunošanu cauri mežiem, kas var 
sagādāt grūtības nodrošināt atjaunotās Skudrupītes gultnes atbilstoša krituma 
parametru nodrošināšanu, kā atvieglotais variants 7., 8. un 10. posmu atjaunošanai 
tiek piedāvāts 29. attēlā ar baltu raustītu līniju ievilktās gultnes atjaunošanas 
aptuvenās trajektorijas.  Tomēr, ja vien tehniskās un projekta finanšu iespējas ļauj,  
tehniskā projekta izstrādes laikā nepieciešams prioritāri pieturēties pie 29. attēlā 
iezīmēto 7., 8., 10. posmu atjaunošanas cauri mežam. 

Kopsavilkums un secinājumi 
Projekta mērķis Scenāriju realizējot iegūtais rezultāts 
Meandrējot upi atjaunot funkcionējošus 
Palieņu zālājus (6450). Sasniedzamie 
lielumi indikatīvi: kopējā platība 
hidroloģiskā režīma atjaunojašanai 
Skudrupītei piegulošajos zālājos – 85 ha; 
meandrēts aptuveni 4 km garš upes 
posms cauri C.2.2 teritorijai. 

Tiek nodrošināta hidroloģiskā režīma 
atjaunošana 85 ha platībā, to tiem 60 ha 
platībā tiek atjaunoti palieņu zālāji C.2.2 
teritorijā un 3 ha C.2.1 teritorijā. Kopējas 
hidroloģiskā režīma atjaunošanai 
nepieciešamais meandrēto Skudrupītes 
posmu garums – aptuveni 7 km, no 
kuriem kopumā 3,5 km gari posmi 
atrastos C.2.2 teritorijā. 
Tiek uzlabota un atjaunota palieņu zālāju 
biotopu kvalitāte Skudrupītei 
piegulošajos zālājos. 

Nodrošināt griezēm (Crex crex) 
piemērotus ligzdošanas un barošanās 
apstākļus Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts, kombinējot ar pļavu 
apsaimniekošanas pasākumu – 
ekstensīvu noganīšana 60 ha platībā. 
Papildus tiek nodrošināti piemēroti 
apstākļi 3 ha C.2.1 teritorijā. 

Nodrošināt mazajam ērglim (Aquila 
pomarina) piemērotas barošanās vietas 
Skudrupītes apkārtnē. 

Tiek nodrošināts, kombinējot ar pļavu 
apsaimniekošanas pasākumu – 
ekstensīvu noganīšana 60 ha platībā. 
Papildus tiek nodrošināti piemēroti 
apstākļi 3 ha C.2.1 teritorijā. 

 
Citi projekta teritorijas bioloģiskās daudzveidības palielināšanās efekti 
Efekts  Scenāriju realizējot iegūtais rezultāts 
Atjaunot funkcionējošus aluviālos mežus 
līdzās esošajā C.2.1 projekta aktivitātes 
teritorijā 

Tiek nodrošināts 1 ha platībā C.2.2 
teritorijā, atjaunojot upju posmos 
dabisko tecējumu un teritorijas 
hidroloģisko režīmu. Papildus tiek 
nodrošināta šī biotopa funkcionalitāte 93 
ha platībā HYDROPLAN projekta C.2.1. 
teritorijā. 
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Pavasarī migrējošo putnu daudzveidības 
palielināšanās 

Tiek nodrošināta, palielinoties pavasarī 
palos applūstošajām platībām līdz 60 ha 
projekta teritorijā pēc hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas. 

Upes ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanās Tiek nodrošināta, ja gultnes profils ir 
izveidots, ņemot vērā dabiskas upes 
funkcionēšanai nepieciešamos 
nosacījumus – ir izveidota seklūdens un 
dziļūdens zona, krasta slīpums ir neliels, 
upē ir izveidotas pārteces, kur notiek 
bagātināšanās ar skābekli. 

Dabiskai upei raksturīgas ūdensaugu 
veģetācijas veidošanās.  

Tiek nodrošināta pie nosacījuma, ka upē 
ir radīti ūdensaugu attīstībai 
nepieciešamie apstākļi - ir izveidota 
seklūdens un dziļūdens zona, krasta 
slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar 
skābekli. 

Dabiskai upei raksturīgu makro- 
zoobentosa cenožu veidošanās 

Tiek nodrošināta pie nosacījuma, ka upē 
ir radīti ūdensaugu attīstībai 
nepieciešamie apstākļi - ir izveidota 
seklūdens un dziļūdens zona, krasta 
slīpums ir neliels, upē ir izveidotas 
pārteces, kur notiek bagātināšanās ar 
skābekli. 

 

Scenārijs ir kompromisa variants, lai veiksmīgi īstenotu Eiropas Savienības nozīmes 
mitrāju biotopu atjaunošanu un sabiedrības izglītošanu par to nozīmi, vienlaikus 
ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības attiecībā uz teritorijai piegulošo ceļu un 
novēršot pašreizējā hidroloģiskā režīma trūkumus. Šis scenārijs ir izvēlēts 
Skudrupītes atlīkumošanai, kuram tālāk tiks aprakstītas tehniskās prasības tā 
īstenošanai un sagaidāmais rezultāts.    
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Hidroloģiskās modelēšanas rezultāti un prognozes 
Pirms Skudrupītes renaturalizācijas un teritorijas hidroloģiskā režīma atjaunošanas ir 
veikta gan dziļo pazemes ūdeņu modelēšana, ieskaitot paredzamo projekta 
pasākumu ietekmi uz sērūdeņražu minerālūdeņu veidošanās procesiem, gan 
gruntsūdeņu un virsūdens noteces izmaiņu modelēšana. Modelēšanu veica ar 
nolūku, lai novērtētu vai paredzamie pasākumi nodrošinās vēlamo hidroloģiskā 
režīma atjaunošanos projekta teritorijās, kā arī dotu priekšstatu par to, cik tālu 
sniegsies hidroloģiskā režīma izmaiņas. 

Pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža minerālūdeņu modelis 
Pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanās procesu izmaiņas 
modelēja uzņēmums SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” (PAIC), kuram ir 
iepriekšēja pieredze šādu modeļu izstrādāšanā. 

Šis modelis tika veidots balstoties uz iežu nogulumu slāņa sakārtojumu un pazemes 
ūdens filtrācijas īpatnībām tajos, kā arī tika ņemti vērā līdzšinējie pazemes ūdens 
monitoringa novērojumu dati. Modelis veidots situācijai, kad projekta teritorijā 
pašreizējais ūdens līmenis tiek pacelts par 1 metru pēc hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas darbiem (7. pielikums). 

 
A. Pašreizējā situācija 

 
B. Situācijas pēc gruntsūdens līmeņa 

pacelšanas par 1 metru. 
30. attēls. Gruntsūdens līmeņa sadalījums kvartāra nogulumu virsmā C2.1. un C2.2. projekta 
aktivitātes apkārtnē pirms un pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas (7. pielikums). 

Pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas 
Modelēšanas rezultāti parāda, ka, paceļot teritorijā gruntsūdens līmeni par 1 metru 
pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas C2.2. teritorijā, ietekme uz pazemes ūdeņu 
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plūsmām ir niecīga (30. attēls). Kvartāra nogulumos gruntsūdeņu līmenis, sagaidāms,  
pacelsies tikai vietām, ne vairāk kā par metru (31. attēls).  Šis izmaiņas, galvenokārt, 
skar tikai Skudrupītes zālājus. Ārpus ĶNP teritorijas gruntsūdens līmenis saglabājas 
neskarts atbilstoši pašreizējai situācijai (30., 31. attēli). 

 
31. attēls. Gruntsūdens līmeņa sadalījuma starpība kvartāra nogulumu virsmā C2.1. 
un C2.2. projekta aktivitātes apkārtnē starp pašreizējo un plānoto hidroloģiskā režīma 
stāvokli (7. pielikums). 

 

Dziļo pazemes ūdeņu plūsmas un to ūdenslīmeņa svārstības ir vēl nenozīmīgākas 
(līdz 7 cm) nekā gruntsūdens līmeņa izmaiņas. Šīs izmaiņas skar tikai C2.1. un C2.2. 
teritoriju Skudrupītes palienē. Nenozīmīgās dziļo pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas 
saistītas ar morēnas un Salaspils svītas nogulumu ūdens mazcaurlaidīgajām īpašībām, 
kas šajā teritorijā pasargā dziļos pazemes ūdeņos no hidroloģiskā režīma izmaiņām 
virsējā kvartāra nogulumu slānī. 
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Sērūdeņraža minerālūdeņu  izmaiņas 
Tuvākais sērūdeņraža veidošanās reģions Skudrupītes zālājiem atrodas uz 
austrumiem no tiem, zem Lielā Ķemeru tīreļa kupola. Šiem sērūdeņražiem 
pakāpeniski filtrējoties virzienā uz purva perifēriju, pašreizējā situācijā C2.2. teritorijā 
nokļūst tikai ļoti vājas koncentrācijas sērūdeņraža minerālūdens (32. attēls). 

 
32. attēls. Pašreizējais sērūdeņraža koncentrācijas sadalījums HYDROPLAN projekta C2.1. un C2.2. 
aktivitātes teritorijā uz rietumiem no Lielā Ķemeru tīreļa kupola, kas ir šīm teritorijām tuvākais 
sērūdeņražu minerālūdens veidošanās reģions. Ar bultām norādīts sērūdeņradi saturošo 
minerālūdeņu plūsmas virziens (7. pielikums). 

Pēc projekta rīcību īstenošanas secināts, ka Skudrupītes zālājos esošā niecīgā 
sērūdeņraža klātbūtne pazemes ūdeņos varētu vēl nedaudz samazināties tajās pašās 
vietās, kur modelis prognozē nelielu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos 
(32. attēls). Gruntsūdens līmeņa paaugstināšana veicina ar skābekli bagāta ūdens 
infiltrāciju Salaspils svītas nogulumu horizontā, kurā veidojas sērūdeņraži. Ar skābekli 
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bagātu ūdeņu infiltrācija nav vēlama sērūdeņraža veidošanās procesos (Prols 2010). 
C2.2. teritorija atrodas aptuveni viena kilometra attālumā no Lielā Ķemeru tīreļa 
kupola. Paredzamās gruntsūdens līmeņa izmaiņas nesniedzas līdz purva kupolam, 
tādēļ modelēšanas rezultāti ļauj secināt, ka paredzamās hidroloģiskā režīma 
izmaiņas C2.2. teritorijā saglabās netraucētus sērūdens veidošanās procesus zem 
Lielā Ķemeru tīreļa kupola. Lokālās sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņas pazemes 
ūdeņos zem Skudrupītes zālājiem ir maznozīmīgas, maksimālais sērūdeņraža 
koncentrācijas samazinājums varētu būt ne vairāk kā 11,5 mg/l. 

Virszemes ūdens noteces modelis 
Lai novērtētu, vai trešajā scenārijā piedāvātais Skudrupītes dabiskošanas variants pie 
attiecīgiem gultnes caurplūduma un profila parametriem nodrošinās sagaidāmo 
rezultātu – Palieņu zālājiem (6450) un Aluviāliem krastmalu un palieņu mežiem 
(91E0*) nepieciešamo hidroloģisko režīmu ar ikgadēju šo biotopu platības applūšanu 
pavasara palos, HYDROPLAN projekta laikā tika veiktas virszemes ūdens noteces 
modelēšana. Šos hidroloģiskos aprēķinus un modelēšanu veica uzņēmums SIA 
GEOEXPERT. 

Modelēšanas hidroloģiskie aprēķini veikti ar nolūku pēc iespējas maksimāli 
nodrošināt minēto biotopu applūdumu pavasara palos, neskarot platības, kas 
atrodas ārpus HYDROPLAN teritorijas robežām (1. pielikums). Šajos aprēķinos 
ietvēra dabiskošanai plānotās Skudrupītes gultnes posmu šķērsprofila specifiku 
atkarībā no tā vai konkrētais posms ir plānots mežā, vai atklātā platībā, kā arī 
plānotās gultnes meandrēto posmu parametrus (1. pielikums). Modelī ietvēra arī 
C.2.1. un C2.2. projekta teritorijās plānoto novadgrāvju aizbēršanas pasākumu 
rezultāta ietekmi uz teritorijas hidroloģisko režīmu.  

Kopumā tika veikti dabiskošanai plānotās gultnes caurplūduma aprēķini 11 upes 
posmos, ar kuriem detalizēti var iepazīties 8. pielikumā. Balstoties uz aprēķinātajiem 
caurplūduma rādītājiem un veidojamajiem gultnes šķērsprofiliem šajos 11 upes 
posmos, ieguva 33. attēlā redzamo prognožu ainu par platībām, kas applūdīs 
pavasara palos pēc Skudrupītes hidroloģiskā režīma atjaunošanas un tecējuma 
plānotās dabiskošanas. 

Kopumā var secināt, ka projektējot dabiskošanai paredzēto upes gultni pēc 
konkrētajiem 8. pielikumā norādītajiem parametriem, tiks nodrošināts Palieņu 
zālājiem (6450) nepieciešamais applūdums Skudrupītei piegulošajos zālājos C2.2. 
projekta teritorijā (33. attēls). Arī lielākā platības daļa no Skudrupītes tuvumā 
esošajiem Aluviālo krastmalu un palieņu mežiem (91E0*) sagaidāms, ka būs 
applūdusi palos. Izveidotais modelis apliecina, ka projektējot gultni pēc norādītajiem 
parametriem, pavasara palu applūdums neskars platības ārpus HYDROPLAN 
projekta robežām,  izņemot palu mijiedarbību ar Dunduru pļavās esošo Slampes 
upes applūdumu pavasara palos. 
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33. attēls. Prognozētais pavasara palu applūdums, kāds sagaidāms aptuveni reizi 
10 gados (10% varbūtība) renaturalizētajam Skudrupītes posmam. Apzīmējumi: 
melnā līnija – HYDROPLAN teritoriju; zaļais punkts – Kadiķu mājas Fonā: digitālais 
virsmas reljefa modelis, ko sagatavojis Vides risinājumu institūts.  
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Biotopu atjaunošanas pasākumu komplekss 
 

Skudrupītes renaturalizācija ir pasākumu komplekss, kas ietver Upju straujteces un 
dabisku upju posmu (3260) biotopa, Palieņu zālāju (6450) un tiem līdzās esošo 
Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*) atjaunošanu un griežu populācijas 
stāvokļa uzlabošanu. Šo pasākumu kompleksu var sadalīt trīs galvenajos etapos. 

· 1. etaps: Pirmais no palieņu biotopu atjaunošanas pasākumiem ir saistīts ar 
Skudrupītes hidroloģiskā režīma atjaunošanu. Tas ietver (1) Skudrupītes 
gultnes dabiskošanu, ierīkojot jaunu gultni un aizberot pašreizējo un (2) C.2.2 
teritorijā esošo meliorācijas novadgrāvju aizbēršanu.  

· 2. etaps: Pēc sekmīgas hidroloģiskā režīma uzlabošanas pasākumu veikšanas, 
plānota liellopu ievešana un Dunduru pļavās esošo ganību paplašināšana 
Melnragu rīkles zālājos.  

· 3. etaps: C2.2. teritorijā paredzēts ierīkot divas platformas teritorijas 
uzraudzīšanai un informācijas stendus par Melnragu rīkles zālājos 
sastopamajām dabas vērtībām un Skudrupītes atlīkumošanas gaitu, kā arī šī 
projekta īstenošanu. 

Skudrupītes tecējuma dabiskošana 
Jauno Skudrupītes gultni paredzēts ierīkot 34. attēlā redzamajā vietā, kas saskan ar 
trešā scenārija aprakstu (29. attēls). Kopējais HYDROPLAN projektā atlīkumotās 
Skudrupītes tecējums pēc šī scenārija ir aptuveni 7,5 km (pašreizējo 5,5 km vietā 
attiecīgajā posmā). Lielākā daļā no rekonstruētās Skudrupītes gultnes atradīsies 
Skudrupītei piegulošajās meža platībās, kur ir projekta C2.1. aktivitātes teritorija 
(34. attēls). Cauri Skudrupītes zālājiem C2.2. teritorijā vīsies Skudrupītes posmi, kuru 
kopgarums ir ap 3,5 km.  

Pirms HYDROPLAN projekta uzsākšanas nebija veikta rūpīga izpēte par vēsturiskās 
Skudrupītes gultnes atrašanās vietu, tādēļ tikai pēc izpētes tika noskaidrots, ka 
atjaunojot Skudrupīti sākotnējā gultnes vietā, tās plūdums vairāk vijas caur mežu 
nekā caur zālājiem. Jāpiebilst, ka 20. gadsimta sākumā Skudrupītes zālāju platība bija 
lielāka (12. attēls), tādēļ vietām, kur šobrīd Skudrupīti paredzēts atjaunot mežā, 
senāk bijusi atklāta ainava. 

Skudrupītes tecējuma dabiskošana HYDROPLAN projekta pieteikumā vērsta 
galvenokārt uz C2.2. teritoriju. Tomēr ņemot vērā Skudrupītes dabiskā tecējuma 
vēsturisko situāciju, šajā programmā tālāk būs aprakstīta arī Skudrupītes gultnes 
atjaunošana, kas attiecas uz C2.1. teritoriju. Vienkopus apraksts atvieglos 
paredzamo, ar upi saistīto, pasākumu apraksta uztveri. Turklāt Skudrupītes 
atjaunošana, neatkarīgi no projekta aktivitāšu iedalījuma, ir plānojama kā viens 
vesels pasākumu komplekss. 
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Skudrupītes tecējuma renaturalizācija ietver trīs rīcības: 

1) jaunās gultnes ierīkošanu; 
2) pašreizējās gultnes aizbēršanu; 
3) apkārtnes susinātājgrāvju aizbēršanu vai dambēšanu. 

Pirmās divas rīcības ir cieši saistītas, tādēļ tās sekojošā apakšnodaļā aprakstītas 
vienkopus. Savukārt susinātājgrāvju pilnīga vai daļēja likvidēšana, galvenokārt, 
attiecas uz C2.1. teritoriju. Izvērstāku pārskatu par šo pasākumu lasīt C.2.1. teritorijai 
veltītajā HYDROPLAN projekta programmā, tomēr pasākumi, kas saistīti ar grāvjiem 
C2.2. teritorijā, aprakstīti šīs programmas atsevišķā apakšnodaļā. 

Pasākumi upes posmos 
Gultnes atjaunošanas 
darbi ietver daudzveidīgu 
pasākumu kopumu, kas 
dažādos upes posmos ir 
atšķirīgs (34. attēls). 
Vēsturiskā upes gultne 
dabā ir saglabājusies tikai 
dažos posmos (34. attēls). 
Atsevišķos posmos jaunā 
gultne turpinās plūst pa 
dabiski līkumot sākušiem 
vai kritalām bagātiem 
posmiem, kas taisnoti 
20. gs. sākumā. Tikai divos 
nelielos posmos 
Skudrupīte saglabās savu 
pašreizējo atrašanās 
vietu. Lielākoties, 
Skudrupītes zālāju 
platībās gultni nāksies 
rakt pilnīgi no jauna, jo 
pēc agrāk veiktās 
teritorijas meliorācijas 
gultne ir pilnībā iznīcināta. 

Astotajā un 
divpadsmitajā posmā, kas 
norādīti 34. attēlā, ir labi 

saglabājušās senās gultnes paliekas dabā, kuras ir nepieciešams attīrīt no organisko 

 
34. attēls. Kopējais Skudrupītes rekonstruējamās gultnes 
novietojums HYDROPLAN projekta teritorijā un galvenie veicamie 
pasākumi upes posmos. Cipari rāmīšos apzīmē tekstā norādīto 
attēlu numurus, norādot attiecīgo fotoattēlu uzņemšanas vietas. 
Melnie nogriežņi norāda numurēto upju posmu robežas. Fonā 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskā karte. 
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nobiru, nogulumu slāņa līdz tās pamatnei (35., 36. attēli). Plānojot rekonstruējamās 
gultnes garenprofilu ieteicams vadīties pēc šo dabā saglabājušos upes posmu 
parametriem un iespējām savienot atlīkumošanai paredzēto Skudrupītes tecējumu  

 
35. attēls. Saglabājies vēsturiskais Slampes upes posms, kurā šobrīd ūdens līmeni 
uztur bebrs. Foto: O. Purmalis (2013). Uzņemšanas vietu skatīt 34. attēla kartē. 

 
36. attēls. Saglabājies vēsturiskais Slampes upes posms, kuru nepieciešams attīrīt 
pirms to atjauno kā jaunās Skudrupītes gultni. Foto: R.Abaja (2013). Uzņemšanas 
vietu skatīt 34. attēla kartē. 

gan ar tās taisnoto augšteci ārpus projekta teritorijas, gan pie paredzētās ieteces 
vietas Slampes upē. Attiecībā uz gultnes šķērsprofilu mežu teritorijās ir jāņem vērā 
39.D attēlā dotie gultnes profila parametri. Pēc vēsturisko posmu attīrīšanas iegūto 
materiālu, ja vien iespējams, izmantot tuvumā esošo novadgrāvju aizbēršanai vai 
aizdambēšanai saskaņā ar C2.1. rīcības programmu. Ja tas nav iespējams, materiālu 
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ieteicams izkliedēt plašākā teritorijā tā, lai attīrītās gultnes krastos neveidotos 
vaļņveida atbērtnes. Vaļņu veidošana nav pieļaujama, jo tie traucētu palu un lietavu 
ūdeņiem brīvi izplūst pa Skudrupītes palieni un pēc tam notecēt uz upi. 

Skudrupītes tecējumu divās vietās ir paredzēts saglabāt tās patreizējās gultnes vai 
senāk taisnotās gultnes posmos. Abas vietas atrodas C2.1. aktivitātes teritorijā 
(34. attēls). Viens no šiem posmiem ir pirmais rekonstruējamās Skudrupītes posms, 
kas atrodas vistālāk uz ziemeļiem 34. attēlā. Lai arī šajā posmā Skudrupīte senāk ir 
plūdusi vairāk uz austrumiem (37. attēls), šī projekta ietvaros Skudrupīti paturēs 
taisnotajā gultnē. Galvenais iemesls, kādēļ Skudrupīti šai posmā plānots neatjaunot 
pa vēsturisko gultni, ir nepietiekams HYDROPLAN projekta finansējums, lai spētu 
pilnā apmērā realizēt visā projekta teritorijā Skudrupītes atjaunošanu vietās, kur upe 
plūst caur mežiem. Upes gultnes attīrīšana vai atjaunošana mežos izmaksā vairāk un 
ir tehniski sarežģītāka nekā šo darbu veikšana atklātā ainavā. Šis posms atrodas 
vistālāk no C.2.2 teritorijas, kur upes atjaunošanas ir primārais pasākums, un tādēļ 
Skudrupītes tecējuma saglabāšana šajā vietā, iespējams, vismazāk atsauksies uz 
palieņu hidroloģiskā režīma sekmīgu atjaunošanu Palieņu zālāju (6450) teritorijās. 
Bez tam blakus esošā vēsturiskā posma tecējumam nav konstatēti aluviāliem meži, 
kuriem būtu sevišķi nozīmīga upes atjaunošana vēsturiskā tecējuma vietā. Nākotnē  
cita projekta ietvaros vēlama, pēc iespējas, visa Skudrupītes tecējuma atjaunošanas 
tās vēsturiskās gultnes atrašanās vietā. 

Pirmā Skudrupītes 
rekonstruējamās gultnes posmā 
(37. attēls) nepieciešams pielietot 
dabiskus procesus pastiprinošus 
upes dabiskošanas paņēmienus 
(angliski – soft management 
measures), kā akmeņu 
izvietošanu gultnē, sakritušo koku 
atstāšanu vietās, kur tas var 
pastiprināt krasta erozijas 
procesus un veicināt jaunu 
meandru veidošanos. Šajā posmā 
patreizējo Skudrupītes gultni 
ieteicams iespēju robežās koriģēt, 
radot iespēju upei veidot pašai 
līkumotu tecējumu ar dziļūdens 
un seklūdens zonām, un pielāgot 
tās kritumu un šķērsprofilu 
(39.D attēls), lai varētu salāgot 
taisnotās Skudrupītes posmus ar 

 
37. attēls. Skudrupītes tecējuma dabiskošanai plānotās 
gultnes pirmais posms, kurš HYDROPLAN projekta 
ietvaros tiek paturēts esošās, taisnotās gultnes vietā. 
Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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tālāk paredzētajiem dabiskotajiem Skudrupītes posmiem. Šiem darbiem 
izmantojama līdzās esošā taisnotās gultnes atbērtne, kuru nepieciešams norakt un 
izmantot taisnotā posma dabiskošanai. Šī atbērtne šobrīd būtiski traucē hidroloģiskā 
režīma nodrošināšanu mežos, kas atrodas uz rietumiem no Skudrupītes. 

Trešais posms atrodas tieši pirms plānotās Skudrupītes tecējuma cauri C2.2. rīcības 
teritorijai (34. attēls). Arī šis posms ir bijis iztaisnota Skudrupītes gultne ap 1920. 
gadiem. Laikā no 1960.-1975. gadam, kad Skudrupīti vēlreiz taisnoja, tās ūdeņus 
novadīja aptuveni 100 metrus uz austrumiem, kur tā plūst patlaban. Atšķirībā no 
pirmā grāvju posma, šim posmam joprojām ir saglabājusies vairāk vai mazāk izteikta 
lineārā forma. Pašreizējā stāvoklī šis posms ir īpaši bagāts ar sakritušiem kokiem 
(38. attēls). Grāvim nav atbērtnes un ūdens var uzplūdu laikā brīvi izplūst pa 
apkārtējo Aluviālā krastmalu un palieņu meža (91E0*) platību, kā tas jau tagad ir 
novērojams pavasara laikā. Pašreizējais gultnes aizbiruma stāvoklis var samazināt 
gultnes caurvades spēju, traucējot plānotā palu režīma nodrošināšanu. Šajā posmā 
koku aizbirumu vēlams regulēt, atstājot optimālu sagāzušos koku skaitu. Pēc 
literatūrā minētā, caurmērā optimālais kritalu skaits upēs ir 27 koki uz 100 metriem 
(Urtāns 2010, Urtāns, Urtāne 2011, Urtāne 2012). Pēc projekta upes aizbiruma 
stāvokli ar kokiem uzraudzīs Dabas aizsardzības pārvalde un vajadzības gadījumā, 
balstoties uz ekspertu slēdzieniem, veiks nepieciešamos pasākumus upes dabiskotā 
hidroloģiskā režīma uzturēšanai. 

 

38. attēls. Pirms Otrā pasaules kara laikā taisnots Skudrupītes posms, caur kuru paredzēts atjaunot 
Skudrupītes plūdumu bez īpašu gultnes rakšanas pasākumu veikšanas. Posmā bagātīgs kritušo koku 
aizbirums. Foto: O. Purmalis (2013). Uzņemšanas vietu skatīt 34. attēla kartē. 
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A. Ieteicamais šķērsprofils upes labajam līkumam. 

 
B. Ieteicamais upes šķērsprofils upes kreisajam līkumam. 

 
 

 
C. Ieteicamais upes šķērsprofils atklātā ainavā. 

 

               
D. Ieteicamais upes šķērsprofils mežā 

39. attēls. Ieteicamie Skudrupītes rekonstruējamās gultnes šķērsprofili dažādos upes posmos. Apzīmējumi: hpp1% - ūdens līmenis pie pavasara palu maksimālajiem 
caurplūdumiem ar 1% caurplūduma pārsniegšanas varbūtību; hpp10% - ūdens līmenis pie pavasara palu maksimālajiem caurplūdumiem ar 10% caurplūdumu pārsniegšanas 
varbūtību; hvp2% - ūdens līmenis pie vasaras rudens plūdu maksimālajiem caurplūdumiem ar 2% caurplūdumu pārsniegšanas varbūtību; hvv2% - ūdens līmenis pie vasaras 
pusgada vidējiem caurplūdumiem ar 50% caurplūdumu pārsniegšanas varbūtību; m - nogāzes slīpums; b - gultnes pamatnes platums. 



 

72 
 

Lai sasniegtu projektam izvirzītos mērķus atbilstoši esošajiem hidroloģiskajiem 
apstākļiem, reljefa specifikai un normatīvi noteiktajiem aprobežojumiem 
(aizsargjoslas, prasības valsts nozīmes ūdensnotekas caurplūduma rādītājiem u.c.)  
lielākajā daļā, kur paredzēts dabiskot Skudrupītes gultni, būs nepieciešams rakt 
pilnībā jaunu gultni tās vēsturiskajā atrašanās vietā. Dažviet gultni paredzēts rakt tur, 
kur kādu citu apstākļu dēļ nav iespējams atjaunot tās vēsturisko atrašanās vietu. 
Jaunās gultnes rakšanai atkāpes no vēsturiskās gultnes atrašanās vietas ir sekojošas:   

· Bebru uzpludinājuma piektajā un sestajā posmā (34. attēls) jārok tādēļ, ka 
vēsturiskā gultne atradās otrpus ceļam, kur to atjaunot nav iespējams.  

· Melnragu rīkles dienvidu zālāja pārmitrajā daļā līkumotais posms (11. posms 
34. attēlā) rokams, lai novērstu zālāja pārpurvošanos.  

Uz ziemeļiem esošais otrais posms C2.1. teritorijā (34. attēls) ir jārok no jauna tādēļ, 
ka tur vēsturiskā gultne tikai vietām ir vāji samanāma dabā, tāpēc to šajos posmos 
visticamāk būs nepieciešams attīrīt un nedaudz padziļināt vai paplašināt, bet 
galvenais iemesls ir šī posma atrašanās pašreizējās Skudrupītes un stigu krustpunktā. 
Šajā vietā ir ievērojami zemes uzbērumi, kas ierīkoti gan stigu uzturēšanai, gan 
izveidojot atbērtni pēc Skudrupītes pēdējās taisnošanas. Šo iemeslu dēļ, iespējams, 
dažviet būs nepieciešams nocirst atsevišķus kokus un lielākajā posma daļā gultni rakt 
no jauna. 

Rokot jauno gultni (34. attēls) izraktais materiāls ir pēc iespējas jāizmanto tuvumā 
esošo grāvju aizbēršanai. Ja tas nav iespējams materiālu nepieciešams izkliedēt 
plašākā teritorijā, lai neveidotos vaļņveida, nepārtrauktas atbērtnes.  

Susinātājgrāvju aizbēršana 
Skudrupītes zālāju teritorijā ir 
vairāki susinātājgrāvji abu meža 
kvartālu apkārtnē (40. attēls).  
Grāvjus, kas atrodas saskares 
zonā starp zālāju un mežu, 
paredzēts pilnībā aizbērt. 
Lielākai daļai šo grāvju nav 
atbērtnes, tāpēc materiālu to 
aizbēršanai iegūs, izmantojot no 
turpat tuvumā izraktās jaunās 
Skudrupītes gultnes. Viens no 
grāvjiem sakrīt ar Skudrupītes 
plānoto gultni, tādēļ tas tiks 
gultnes rakšanas darbos 
pārveidots. Grāvji, kas sadala 
386. meža kvartālu (14., 

 
40. attēls. Melnragu rīkles grāvji, kuros paredzētas 
aktivitātes HYDROPLAN projekta ietvaros C.2.2 teritorijā. 
Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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40. attēli), ir paredzēti aizbēršanai, izmantojot starp tiem uz stigas esošo atbērtni.  

Nosacījumi pasākumu īstenošanai 

Upes šķērsprofils un garenprofils 
Plānojot rekonstruējamās gultnes garenprofilu ieteicams vadīties pēc šo dabā 
saglabājušos upes posmu (34. attēls) parametriem un iespējām savienot 
atlīkumošanai paredzēto Skudrupītes tecējumu gan ar tās taisnoto augšteci ārpus 
projekta teritorijas, gan pie paredzētās ieteces vietas Slampes upē. Attiecībā uz 
gultnes šķērsprofilu (1) mežu teritorijās ir jāņem vērā 39.D. attēlā dotie gultnes 
profila parametri, (2) atklātajās teritorijās ir jāņem vērā 39.A., B., C. attēlos dotie 
gultnes profila parametri, kuri iegūti pamatojoties uz upes hidrauliskā aprēķina 
datiem (pavasara palu maksimālie caurplūdumi, vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 
u.c.), piekrastes biotopu (palieņu zālāji, mēreni mitri zālāji, aluviālie meži) attīstībai 
nepieciešamajām mitruma prasībām un upes funkcionēšanu nodrošinošo seklūdens 
un dziļūdens attiecību prasībām.  

Atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem Skudrupītei pieguļošajos  zālājos un 
bebru uzpludinājumā (14. attēls) gultnes profils ir jāveido ar lēzeniem krastiem. Tas 
nodrošinās piekrastes seklūdens veģetācijas attīstīšanos, kas netika ņemta vērā 
projektējot Slampes rekonstruēto gultni (Ķuze u.c. 2008; Priede u.c. 2014).  Savukārt, 
putnu daudzveidības saglabāšanai bebru uzpludinājumā esošos pārmitros apstākļus 
vēlams saglabāt. Pēc ornitologa Jāņa Ķuzes ieteikuma, par paraugu vēlams ņemt 
pašreizējo ūdens līmeņa atzīmi pie bebru dambja, kas uztur šo uzpludinājumu. 
Vadoties pēc šīs atzīmes ūdens līmenis šajā atlīkumotās Skudrupītes posmā nav 
vēlams zemāks par 20 cm kā patlaban. Tomēr jāņem vērā, ka saglabātais ūdens 
līmenis bebru uzpludinājuma platībā nedrīkst izraisīt pārpurvošanos Melnragu rīkles 
dienvidu pļavā, jo tur nepieciešams nodrošināt palieņu zālājiem raksturīgo 
hidroloģisko režīmu. Ievērojot šo apstākli, bebru uzpludinājuma vietā pieļaujamas 
ieteicamo gultnes profilu (39. attēls) modifikācijas. 

Lēzeni upes krasti ļauj dzīvniekiem upi viegli šķērsot un piekļūt, lai padzertos. 
Taisnotā Skudrupītes gultne un tipiski meliorācijas grāvji ir ar pārāk stāviem krastiem, 
kā rezultātā savvaļas dzīvniekiem tie nereti kļūst par grūti šķērsojamu objektu. It īpaši 
vasaras mazūdens periodā grāvju stāvie krasti traucē dzīvniekiem piekļūt tajos 
esošajam dzeramajam ūdenim. Ziemā grāvjus ir bīstami šķērsot lielajiem zālēdājiem, 
jo tie var ielūzt ledū un nespēt izkāpt no grāvja ar tik stāviem krastiem (van Winden 
2011). Ņemot vērā, ka C.2.2 teritorijā paredzēts ierīkot liellopu ganības, Skudrupītei 
piegulošajos zālājos norādītie jaunās gultnes šķērsprofili (39. attēls) būs piemēroti 
upes šķērsošanai un nodrošinās piekļuvi upei kā dzeramā ūdens resursam.  
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Mežos gultnes profilu veido šaurāku un stāvāku (39. attēls), jo attiecībā uz 
aluviālajiem mežiem ir pieļaujams, ka upei pieguļošās teritorijas ir mitras ne tikai 
pavasara palu laikā, bet arī vasarā. 

Skudrupītes kvalitāte ir slikta (ekoloģiskais potenciāls, ko nosaka stipri pārveidotām 
upēm ir vidējs) un pēc gultnes dabiskošanas pabeigšanas tai tiks izvirzītas augstākas 
ekoloģiskās kvalitātes prasības. Veidojot jauno gultni ir jādomā par upes 
pašattīrīšanās potenciāla palielināšanu. Šai nolūkā, kur to atļauj reljefa apstākļi un 
atbilstoši caurplūduma lielumiem, ir jāplāno gultnes saspiešanu, lai veidojoties 
turbulentam straumes tecējumam ūdens bagātinātos ar skābekli.  Ieteicamie gultnes 
sašaurinājuma punkti norādīti (41. attēlā). 

 
41. attēls. Ieteicamie gultnes sašaurinājuma punkti dabiskošanai paredzētas 
Skudrupītes ūdens bagātināšanai ar skābekli. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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Gultnes rakšanas darbu secība 
Skudrupītes tecējuma atlīkumošanas darbus vēlams organizēt vienoti ar 
susinātājgrāvju aizbēršanu vai aizdambēšanu HYDROPLAN projekta C2.1 un C2.2. 
teritorijās.  

Jaunās gultnes rakšanas darbi ir jāorganizē straumes tecējuma virzienā, lai strādājot 
radītais uzduļķojums izgulsnētos nevis uz jaunraktās gultnes, bet pa straumi uz leju 
tiktu aiznests uz posmiem, kuros rakšanas darbi vēl tiks veikti. Jaunās un vecās 
gultnes savienošana ir jāveic tā, lai brīvi dzīvojošajiem organismiem būtu iespēja 
pārvietoties un apdzīvot no jauna izraktos upes posmus. Tūlīt pēc ūdens novadīšanas 
vecie gultnes posmi ir jāapseko un iespēju robežās uz grunts atrodamie lielāka 
izmēra ūdensdzīvnieki ir jāpārvieto uz jaunizraktajiem, ar ūdeni piepildītajiem 
posmiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš tām ūdensorganismu sugām, kuru 
pārvietošanās ātrumi ir lēni (piemēram, gliemenes, gliemeži, vēži) vai tie apdzīvo 
grunti (piemēram, dūņu pīkstes). 

Gultnes strukturālās daudzveidības uzlabošana 
Lai nodrošinātu dabiskiem upju posmiem atbilstošu gultnes strukturālo 
daudzveidību, gultnes rekonstrukcijas laikā ieteicams upē ievietot dabiskus šķēršļus, 
kas veicinātu upes meandrēšanos un nodrošinātu papildus nišas daudzveidīgākas 
makrofītu un zoobentosa, kā arī zivju sabiedrības veidošanos upē. Meža posmos upē 
vēlams vietām ievietot tuvumā atrodamus par 20 cm diametrā lielākus atmirušu 
koku stumbrus, kā arī akmeņus. Upes posmos, kas vīsies cauri palieņu zālājiem, 
galvenokārt ievietojami akmeņi. Piemēram, patlaban esošā laukakmeņu kaudzes 
(koordinātes LKS92 sistēmā X:463225; Y:301935) akmeņi, kas atrodas Melnragu 
rīkles dienvidu zālājā ir ievietojami rekonstruētajā Skudrupītes gultnē. Akmeņi kā 
stacionāri objekti upē ir īpaši nozīmīgi, veicinot skābekļa apmaiņu ūdenī, paātrinot 
straumes tecējumu un kavējot sedimentāciju. Akmeņus, kurus ievietot upē, var iegūt 
gultnes rakšanas procesā, vai izmantojot materiālu no Dunduru un Melnragu rīkles 
pļavmalās atrodamiem laukakmeņu krāvumiem. Vizuāli pievilcīgs ainavas objekts, kas 
vienlaikus varētu kalpot par atpūtas un ainavas novērošanas posteni putniem, ir 
šobrīd Melnragu rīkles ceļmalā esošais liela izmēra laukakmens (koordinātes LKS92 
sistēmā X:463202; Y:301052). Šo laukakmeni ir ieteicams novietot atjaunotās 
Skudrupītes gultnes malā. 

Patvēruma vietas ganību dzīvniekiem palu laikā 
Pēc Skudrupītes tecējuma renaturalizācijas C2.2. teritorijā ir paredzēts ierīkot zirgu 
un govju ganības. Līdzīga prakse īstenota turpat līdzās esošajās Dunduru pļavās pēc 
Slampes upes atlīkumošanas. Ķemeru nacionālā parka fonda pārstāvis un Dunduru 
pļavu apsaimniekotājs Andis Liepa iesaka, ka, rokot jauno gultni, vietām būtu vēlams 
izveidot no izraktā materiāla lēzenus atsevišķus paugurus. Izveidotie pauguri kalpotu 
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par patvērumu ganību lopiem palu laikā. Šādu funkciju veic atlīkumotās Slampes 
upes atbērtņu valnis Dunduru pļavās. Vaļņveida forma nav labākais piemērs, jo tā 
kavē palu ūdeņu plūsmu palienē, tādēļ atsevišķu pauguru forma ir atbilstošāka. 
Paugurus vēlams veidot vismaz 10-20 kvadrātmetru platībā. Augstumam jābūt 
tādam, lai paugura virsējais laukums palos atrastos virs ūdens.  

Ieteicamais laika periods hidroloģiskā režīma atjaunošanai  
Skudrupītē dzīvojošās līdakas un raudas nārsto aprīlī un maijā, tādēļ šajā periodā no 
zivju resursu saglabāšanas viedokļa nav ieteicams veikt upes tecējuma 
renaturalizācijas darbus (9. pielikums). Savukārt, lai netraucētu putnus ligzdošanas 
periodā, upes atjaunošanas darbi veicami tikai pēc 1. augusta (3. pielikums). 
Skudrupītes tecējuma dabiskošanu un apkārtnes hidroloģiskā režīma atjaunošanu 
projektā paredzēts īstenot 2015. gadā. Ņemot vērā iepriekš minētos ierobežojumus, 
šie darbi ir veicami divos etapos. Pirmais ilgst no 1. janvāra līdz 1. aprīlim, bet atsākt 
darbus var sākot no 1. augusta līdz 2016. gada sākumam. 

Atvieglotie risinājumi atsevišķu posmu atjaunošanai 
Prioritāri pats būtiskākais ir rekonstruēt Skudrupītes tecējumu tā, lai nodrošinātu 
atbilstošu hidroloģisko režīmu C.2.2 teritorijas Palieņu zālājos (6450), pēc iespējas 
atjaunojot to vēsturiskajā tecējuma vietā. HYDROPLAN projekta pieteikuma laikā 
nebija veikta vēsturiskās gultnes izpēte, tāpēc sākotnēji nebija zināms, ka vietām 
Skudrupītes gultni būs nepieciešams atjaunot cauri mežu platībām. Mežos gultnes 
attīrīšanas un rakšanas darbi ir tehniski sarežģītāki un izmaksā vairāk, tādēļ trešā 
scenārija 29. attēlā ir norādīti atvieglotie septītā, astotā un desmitā Skudrupītes 
posma atjaunošanas varianti. Atviegloto variantu posmos Skudrupītes tecējumu 
projektē tikai situācijā, kad tehniskā projekta izstrādes laikā tiek secināts, ka 
norādītajos mežu posmus gultnes atjaunošana nav finansiāli iespējama. Šādā 
gadījumā atvieglotā varianta norādītajos posmos Skudrupītes gultni projektē pēc 
39. attēlā norādītajiem atklāto ainavu gultnes profiliem. 
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Teritorijas apsaimniekošana 
Pēc Skudrupītes tecējuma renaturalizācijas pasākumu veikšanas, 2016. gadā 
paredzēts Melnragu rīkles zālājos ierīkot ganības, lai ilgtermiņā pasargātu zālājus no  
aizaugšanas ar krūmiem un kokiem un uzturētu zālāja un meža saskares joslā senāk 
bijušo Parkveida pļavām un ganībām (6530*) līdzīgo neregulāras formas pāreju starp 
Melnragu rīkles Palieņu zālājiem (6450) un tiem līdzās esošām mežu platībām. 

 
42. attēls. Taurgovis Dunduru pļavās. Foto: O. Purmalis (2013) 
 

Apsaimniekošanas veida izvēle 
Ekstensīva ganīšana šajā gadījumā ir piemērotāka nekā ikgadēja vēlā pļauja, kas ir 
otrs alternatīvais palieņu zālāju apsaimniekošanas veids. Visā C2.2. teritorijā, izņemot 
Melnragu rīkles ziemeļu pļavu, paredzēts ierīkot ilgtermiņa ganības lielajiem 
zālēdājiem, apvienojot tās ar Dunduru pļavās esošajām taurgovju un Konik šķirnes 
zirgu ganībām. Šie lielie zālēdāji ganībās atrodas visa gada garumā, ziemas laikā tie 
pārtiek ne tikai no pērnās zālēs paliekām, bet arī no apkārtnē pieejamu krūmu 
atvasēm un jaunajiem kociņiem (42. attēls). Kā liecina Dunduru pļavās esošajās 
ganībās un arī citviet Latvijā iegūtā pieredze, šīs šķirnes lopi labi izgana niedrainas un 
staignas vietas, it īpaši ziemā un pavasarī, noēdot jaunos niedru un lielo grīšļu 
dzinumus. Pļaujot bieži vien nav iespējams piekļūt staignām vietām, tādēļ pastāv 
risks, ka tās ar laiku aizaugs un ieviesīsies krūmi vai koki (tomēr atsevišķi krūmi 
ainavā griezēm var būt pat vēlami; Wettstein et al. 2001). Svarīgi uzsvērt, ka vēlā 
pļauja ir piemērotāks apsaimniekošanas veids griezēm, jo pat ekstensīvās ganībās 
lopi vietām noēd pārāk īsu zālāja zelmeni, lai tajās spētu patverties griezes. Tomēr 
šajā gadījumā vēlā pļauja nav atbalstāma, lai pēc iespējās ātrāk atjaunotu palieņu 
zālājiem raksturīgo veģetāciju. Līdz vēlajai pļaujai, kas ir atļauta laikā no 1. augusta 
līdz 15. septembrim (MK noteikumi Nr. 295 (23.03.2010.)), sēklas jau ir 
nobriedinājuši un izsējuši meža suņuburkšķi un citas nitrofilās augu sugas. Ja zālāju 
apsaimniekošanu veic tik vēlu, tad iespēja samazināt šo palieņu zālājiem neatbilstošo 
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sugu izplatību ir niecīga. Tādēļ nelielas intensitātes pastāvīgs noganījums ir 
kompromiss starp griezēm piemēroto un palieņu zālāju veģetācijas atjaunošanai 
atbilstošu apsaimniekošanu C2.2. teritorijā. Kā alternatīva šim risinājumam attiecībā 
uz palieņu zālāju veģetācijas sekmīgu atjaunošanu varētu būt zālāja pļaušana agrāk 
par minētajā normatīvā norādīto vēlās pļaujas termiņu, vienlaikus ievērojot griezēm 
saudzīgu zālāja pļaušanas metodiku. Norādītais MK noteikumos Nr. 295 (23.03.2010.) 
atļautais pļaujas periods, iespējams, drīzumā tiks mainīts saskaņā ar plānotajām 
izmaiņām Lauku attīstības programmas agrovides maksājumu apakšpasākumā 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, kas tiek gatavota nākošajam 
plānošanas periodam (sākot ar 2014. gadu). 

Melnragu rīkles ziemeļu pļavu paredzēts turpināt nodot apsaimniekošanā vietējiem 
zemniekiem noganīšanai vai siena ieguvei, atbilstoši bioloģiski vērtīgo zālāju 
apsaimniekošanas prasībām. 

Lopu skaits un blīvums ganībās 
Lai nodrošinātu mērenu jeb ekstensīvu Skudrupītes zālāju noganīšanu, projektā ir 
paredzēts iepirkt 15 taurgovis (Heck jeb Auroxen šķirnes govis; 42. attēls). Taurgovis 
izvēlētas tādēļ, ka ganības paredzēts apvienot ar esošo aploku Dunduru pļavās, kurās 
ganās taurgovis un Konik šķirnes zirgi. Lai sabalansētu šo šķirņu ganāmpulku 
apmērus, pašreizējais pļavu apsaimniekotājs iesaka iepirkt taurgovis.  

Ekstensīvās ganības pēc bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas prasībām ir 
ganības, kurās Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai par šo zālāju uzturēšanu 
noteiktais lopu blīvums ir 0,4-0,9 dzīvnieki uz vienu hektāru (Iriša 2007). Aprēķinot 
dzīvnieku blīvumu Melnragu rīkles daļā, kurā paredzēts ierīkot ganības taurgovīm, 
ekstensīvo ganību rādītājs tiek pilnībā ievērots – 0,2 dzīvnieki uz vienu hektāru. 
Tomēr pēc Dunduru pļavas ganību paplašināšanas Melnragu rīkles teritorijā nav 
šobrīd paredzams, kā dzīvnieki izvietosies teritorijā. Tādēļ ganību apsaimniekotājam 
ir jāseko līdzi situācijai un, ja novērojama pārmērīga dzīvnieku koncentrēšanās 
vienuviet, kas nelabvēlīgi ietekmē veģetācijas vai īpaši aizsargājamo augu, dzīvnieku 
stāvokli, laikus jāziņo un kopīgi ar attiecīgās jomas speciālistiem jārod risinājums lopu 
nodarītā kaitējuma novēršanai. 

Skudrupītes ziemeļu zālāja apsaimniekošana 
Melnragu rīkles ziemeļu zālājs ilgstoši ir bijis nodots SIA „Kalnāji’’ apsaimniekošanā. 
Lai atbalstītu vietējos lauksaimniekus un veicinātu apkārtējās sabiedrības izpratni par 
dabas aizsardzības un ekonomisko interešu apvienošanas iespējām, šo zālāju arī 
turpmāk būtu vēlams piedāvāt apsaimniekošanā kādai no vietējām zemnieku 
saimniecībām. Ar vietējo apsaimniekotāju būtu nepieciešams slēgt līgumu, kurā 
norādītas bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas prasības, lai nodrošinātu 
labvēlīgus ligzdošanas apstākļus griezēm un veicinātu Palieņu zālājiem (6450) 
raksturīgās veģetācijas atjaunošanos. Pieļaujot vēlās pļaujas iespēju Melnragu rīkles 
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ziemeļu zālājā, obligāts nosacījums ir savākt nopļauto sienu. Siena sasmalcināšana un 
atstāšana uz lauka nav pieļaujama, jo ar laiku atstāto, atmirušo augu biomasa maina 
biotopam raksturīgo veģetāciju (Iriša 2007).  

Ganību iežogojums 

  

43. attēls. Teritorijas apsaimniekošanai paredzētās platības un apsaimniekošanai paredzēto objektu 
atrašanās vietas, kuras plānots izbūvēt HYDROPLAN projekta laikā. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 

Lai ierīkotu ganības, tās nepieciešams iežogot. Šajā projektā būvniecībai paredzamais 
žoga izvietojums attēlots 43. attēlā. Izbūvējamā žoga kopgarums ir aptuveni 4 km.  
Teritorijā paredzēts ierīkot divu veidu žogus. Lielāko daļu teritorijas norobežo ar 
pastāvīgas konstrukcijas žogu, bet vietā, kur savienojas Melnragu rīkles un Dunduru 
pļavas ieteicams ierīkot ap 230 m garā posmā pēc vajadzības izjaucamu žogu. 
Īslaicīgas konstrukcijas žogs šajā vietā nepieciešams, lai pēc vajadzības regulētu lopu 
atrašanos Skudrupītes zālājos. Melnragu rīkles dienvidu zālājs ir šauras izstieptas 
formas (14. attēls), tādēļ pastāv risks, ka griežu ligzdošanas laikā taurgovju vai Konik 
zirgu atrašanās šajā zālājā var būtiski traucēt griežu ligzdošanai. Ar šo žogu vienlaikus 
iespējams regulēt pēc vajadzības arī noganījuma intensitāti C2.2. teritorijas ganībās.  
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Skudrupītes šķērsošanai nepieciešamo vietu infrastruktūra 
Trīs vietās būs nepieciešams ierīkot braslus, lai šķērsotu Skudrupīti un piekļūtu tās 
kreisā krasta mežu masīvam un Dunduru pļavām teritorijas apsaimniekošanas 
vajadzībām (43. attēls). Savukārt jaunajā vietā, kur plānota Skudrupītes ietece 
Slampes upē (43. attēls), būs nepieciešams ierīkot vēlamajam upju hidroloģiskajam 
režīmam atbilstošu caurteku, lai šajā vietā būtu iespējams šķērsot Skudrupīti 
regulārai Dunduru pļavu apsaimniekošanai. Braslu un caurtekas konstrukcijai jābūt 
noturīgai pret palu ietekmi un pielāgotai Skudrupītes grunts materiāla īpatnībām. 
Gan žogu, gan braslu un caurtekas būvniecībā vēlams izmantot vietējo darbaspēku 
un resursus, veicinot vietējās sabiedrības līdzdarbošanos projekta īstenošanā. 

Niedru izpļaušana bebru uzpludinājumā 
Bebru uzpludinājumā pirms rakšanas darbiem un vēlāk vismaz ik pēc pieciem 
gadiem, ja būs nepieciešams, veicama niedru izpļaušana ar mērķi fragmentēt 
niedrāju un veicināt tā izvietošanos mozaīkveidā. Pārmērīgs niedru aizaugums 
samazina putnu daudzveidību, kas ir galvenā vērtība, kādēļ pārmitrie apstākļi šai 
vietā tiek saglabāti. Izpļauto materiālu vēlams aizvākt no teritorijas, lai veicinātu 
augsto grīšļu sabiedrības attīstību, kas šajā vietā ir vēlamāka nekā monodominants 
niedrājs. Niedru pļaušanai izmanto specializētu tehniku, kā piemēram, agregātu 
„Seiga”, kas jau agrāk ir pielietota niedru pļaušanai šajā vietā (44. attēls).  

 

44. attēls. Niedru pļaušana ar agregātu „Seiga”. Foto no Jāņa Ķuzes materiāliem. 

Niedru pļaušanu vēlams veikt vasaras beigās pirms niedru augšanas enerģijai 
nākamam gadam nepieciešamas barības rezerves tiek uzkrātas sakneņos. Pirms 
pļaušanas nepieciešams konsultēties ar ornitologu, lai pļaušanas laiku saskaņotu ar 
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putnu ligzdošanas perioda beigām teritorijā. Augstākai efektivitātei iespēju robežās 
niedres ieteicams pļaut tā, lai nopļauto stublāju gali paliktu zem ūdens, tad pēc 
praktiķu novērojumiem niedres ataug mazāk. 

Bebru darbības kontrole 
Apsaimniekojot C2.2. teritoriju, nepieciešams regulāri kontrolēt Skudrupītes 
apkārtnē mītošo bebru populāciju, nepieļaujot bebru dambju atrašanos atlīkumotajā 
upē. Vienīgais izņēmums varētu būt pašreizējā bebru uzpludinājuma dambja 
saglabāšana, ja bebrs to pēc upes pārrakšanas darbiem atjaunos, uzturot ūdens 
līmeni ne augstāku kā pašreiz. Citviet Skudrupītē bebru dambji nav pieļaujami, jo tie 
kavē jau tā lēno upes plūdumu un nopludina teritorijas, kurās ir mērķis atjaunot 
palienēm raksturīgo īslaicīgu applūšanas režīmu. Aluviālo mežu un palieņu zālāju 
pārpurvošanās Skudrupītes apkārtnē nav pieļaujama, tādēļ vēlams slēgt vienošanos 
ar kādu no vietējām mednieku organizācijām par Skudrupītes pasargāšanu no bebru 
darbības nevēlamās ietekmes. 

Mežmalas izrobošana 
Projekta laikā nepieciešams atjaunot Palieņu zālāju (6450) un mežu pārejas joslai 
raksturīgu neregulāras formas Parkveida pļavu un ganību (6530*) ainavu ar 
atsevišķiem lielu dimensiju kokiem, kas, spriežot pēc 20. gs sākumā uzņemtiem 
Skudrupītes zālāju aerofoto uzņēmumiem, bija sastopami šajā teritorijā (13. attēls). 
To apliecina arī vietām mežmalā iepretim Skudrupītes zālājiem augoši lielu dimensiju 
ozoli ar plašu vainagu, kas šobrīd ir ieauguši un pameža noēnoti. To plašais vainags 
liecina, ka koki agrāk auguši mazāk noēnotos apstākļos, kādi raksturīgi parkveida 
ganībām. Parkveida pļavas un ganības (6530*) ir vēl viens no ES aizsargājamiem 
biotopiem (Auniņš 2010). Lai atjaunotu Skudrupītes zālājiem 20. gs. sākumā 
raksturīgo ainavu pārejas zonā ar mežu, nepieciešams izcirst kokus Skudrupītes 
zālājiem austrumos piegulošo mežu malā un atbrīvot lielo dimensiju, plašās lapotnes 
kokus apgaismojuma piekļūšanai. Mežmalas izrobošanas un koku izciršanas vietas 
izvēlē vadīties pēc Skudrupītes palienes 1945. gada aerofoto uzņēmuma (13. attēls) 
un esošā stāvokļa dabā. Vēlāk Parkveida pļavām un ganībām (6530*) līdzīgā meža – 
zālāja pārejas zonas uzturēšanu palīdzēs nodrošināt Skudrupītes zālājos ierīkotās 
ganības. Šis pasākums tiks veikts C2.1. aktivitātes teritorijā, bet pēc būtības šī rīcība ir 
vairāk ir saistīta ar Skudrupītes zālājiem, tādēļ aprakstīta šajā programmā. 
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Novērošanas platformu un informatīvo stendu uzstādīšana 
Reizē ar ganību žoga ierīkošanu 2016. gadā ir paredzēts C2.2. teritorijā uzstādīt divas 
teritorijas uzraudzības skatu platformas un informācijas stendus. Pie skatu 
platformām vēlams ierīkot arī nelielus stāvlaukumus līdz 5 automašīnu ietilpībai. 
Paredzamās skatu platformu un stāvlaukumu atrašanās vietas attēlotas 45., 
46. attēlos. Platformu konstrukciju vēlams būvēt tā, lai novērotājiem būtu 
pārskatāma visa teritorija, bet tai pat laikā pats novērotājs būtu vismaz daļēji aizsegts 
un pēc iespējas nemanāmāks, raugoties uz platformu no ārpuses. Šāda prasība 
mazinātu iespēju novērošanas laikā iztraucēt teritorijā ligzdojošos putnus vai citus 
dzīvniekus to barošanās un vairošanās laikā. 

 
45. attēls. Ieteicamā atrašanās vieta teritorijas uzraudzības platformai un 
stāvlaukumam starp Skudrupītes un Dunduru pļavas zālājiem. Fonā 2007. gada 
ortofoto karte. 
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Dienvidu daļas novērošanas platforma 
Pašreiz Dunduru pļavu stāvokļa uzraudzībai kalpo kurgāns, kurš tika ierīkots Slampes 
upes rekonstrukcijas laikā. No kurgāna var labi pārredzēt Melnragu rīkles dienvidu 
zālāju gandrīz visā pilnībā, tādēļ kurgāna virsotne būtu izcili piemērota gan vienlaikus 
Melnragu rīkles zālāju uzraudzībai, gan uzlabotu apstākļus Dunduru pļavu 
uzraudzībai. Ņemot vērā šos apstākļus, kurgāna vieta paredzēta skatu platformas 
izveide C.2.2 rīcības teritorijas dienvidu daļas uzraudzībai (45. attēls). Līdzās kurgāna 
skatu platformai vēlams ierīkot nelielu (līdz 5 automašīnu ietilpībai) stāvlaukumu, lai 
platformas apmeklētāji un teritorijas uzraudzītāji varētu novietot autotransportu, 
netraucējot satiksmes drošību uz ceļa (45. attēls). Gan kurgāns, gan plānotais 
stāvlaukums atrodas ārpus HYDROPLAN projekta teritorijas. Kurgāns atrodas 
iepriekšējā, 2005. gada LIFE projekta teritorija teritorijā, kas tika rekonstruēta 
Slampes upes gultne, tādēļ platformas būvniecībai uz kurgāna būs nepieciešama 
Eiropas Komisijas atļauja. Sagaidāms, ka atļaujas iegūšanai nebūs šķēršļu, ja tiks 
norādīti ieguvumi abu LIFE projekta teritoriju uzraudzībai. 

Ziemeļu daļas novērošanas platforma 
Otrai projektā paredzētajai skatu platformai izvēlētā vieta norādīta 46. attēlā. 
Melnragu rīkles ainava ir sadalīta divās daļās starp dienvidu zālāju un pašreizējo 
bebru uzpludinājumu, jo pa vidu atrodas 386. meža kvartāls (14. attēls). No iepriekš 
aprakstītās pirmās platformas atrašanās vietas šī projekta teritorijas daļa nav 
pārskatāma. Lai uzraudzītu teritorijas stāvokli pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas 
un novērtētu apsaimniekošanas ietekmi uz veģetācijas un putnu faunas stāvokli, 
piemērotākā vieta otrās uzraudzības platformas izbūvei ir iepretim ceļa līkumam 
starp Skudrupītes ziemeļu zālāju un šobrīd esošo bebru uzpludinājumu (46. attēls). 
No platformas būtu pārredzama visa pārējā Skudrupītes zālāju atklātā ainava uz 
ziemeļrietumiem no 386. meža kvartāla. Svarīgi ievērot, lai izvēlētā platformas vieta 
pēc iespējas mazāk traucē putnus, it īpaši to ligzdošanas laikā. Arī šeit platformas 
tuvumā vēlams ierīkot  stāvlaukumu (līdz 5 automašīnu ietilpībai) (46. attēls). 

Informatīvo stendu uzstādīšana 
Lai informētu un izglītotu sabiedrību par šī projekta nepieciešamību, tā gaitu un 
vēlamo rezultātu, HYDROPLAN projektā paredzētos informatīvos stendus 
nepieciešams uzstādīt vietās, kur prognozējama galvenā teritorijas apmeklētāju 
koncentrēšanās, kā arī vietās, kur uzskatāmi redzami projekta pasākumu rezultāti. 
Vispiemērotākās vietas varētu būt ieteiktie stāvlaukumi vai blakus novērošanas 
platformām. 

Gan skatu platformu, gan informācijas stendu konstrukcijām jābūt noturīgām pret 
ikgadēju palu darbības ietekmi. To veidošanā ieteicams izmantot vietējo darba spēku 
un materiālus. 



 

84 
 

 
46. attēls. Ieteicamā atrašanās vieta teritorijas uzraudzības platformai un 
stāvlaukumam iepretim bebru uzpludinājumam. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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Tehnisko noteikumu pieteikums 
Lai īstenotu HYDROPLAN projekta mērķus ir nepieciešams izstrādāt detalizētu 
tehnisko projektu Skudrupītes gultnes atlīkumošanai un tās apkārtnes hidroloģiskā 
režīma atjaunošanai. Tehniskā projekta izstrādē jāņem vērā virkne nosacījumu, kuru 
izvērsts pamatojums sniegts iepriekšējā nodaļā. Šajā nodaļā ir apkopotas galvenās 
prasības, kuras jāievēro Skudrupītes gultnes rekonstruēšanai un hidroloģiskā režīma 
atjaunošanai projekta teritorijā. 

Dabiskojamās upes gultnes priekšlikums ir izstrādāts, pamatojoties uz  detalizētu 
teritorijas vēsturiskās un esošās situācijas  izpēti, kā arī uz izstrādātās gultnes 
priekšlikuma pārbaudi, veicot hidroloģisko modelēšanu.  

Vēsturiskās izpētes gaitā  tika identificēta senākā, dabiskā Slampes un Skudrupītes 
gultnes novietne: 

· izmantojot pieejamos vēsturiskās situācijas karšu materiālus; 
· veicot upju gultnes izpēti dabā; 
· ar aviācijā bāzētu attālās izpētes metodiku ievācot LIDAR datus, lai izveidotu 

augstas izšķirtspējas digitālo virsmas reljefa modeli HYDROPLAN projekta 
teritorijām. Šo darbu veica Vides risinājumu institūts. 

Esošās situācijas izpēte ietvēra teritorijas situācijas izpēti dabā un minēto attālās 
izpētes datu analīzi, kā arī tika veikts esošā hidrogrāfiskā tīkla funkcionalitātes 
novērtējums,  biotopu apsekošana un kartēšana. Šo darbu organizēja Vides 
risinājumu institūts. 

Dabiskotās gultnes priekšlikuma pārbaudes darbs ietvēra: 

· Hidrauliskos aprēķinus, lai pārbaudītu  (1) gultnes caurvades spēju Qsp, (2) 
pieņemto parametru pietiekamību maksimālo aplēses caurplūdumu Qap 
novadīšanai, (3) gultnes noturību pret izskalošanos un (3) vasaras pusgada 
vidējo caurplūdumu Qvv līmeņu atbilstību regulējošā tīkla prasībām; 

· Biotopu attīstībai nepieciešamās palienes parametru noteikšanu. 

Sasniedzamais rezultāts  
Izstrādātajam tehniskajam projektam ir  jānodrošina, ka pie precīzas tā izpildes, 
dabiskotā valsts nozīmes ūdensnoteka turpmāk funkcionēs atbilstoši upes 
funkcionēšanas īpatnībām. Rekonstruētājā Skudrupītē attīstīsies lēni tekošām upēm 
raksturīgās cenozes, bet  tās piekrastē tiks nodrošināti Palieņu zālāju (6450) un 
Aluviāliem krastmalu un palieņu mežu (91E0*) attīstībai nepieciešamie apstākļi. 
Projektējot gultni ir  jānovērš visi riski, ka ārpus HYDROPLAN projekta teritorijas 
esošajās zemēs rodas palu režīms un būtiski paaugstinās gruntsūdens līmenis. 
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Lai nodrošinātu upei raksturīgu plūdumu, kā arī  augstāko ūdensaugu veģetācijas un 
ar to saistīto makrozoobentosa cenožu attīstību, gultnes profils ir jāveido tā, lai: 

· upē veidotos dziļūdens un seklūdens zonas, ko panāk ar atbilstošu krastu 
slīpuma parametru izvēli  (nogāzes slīpuma koeficients); 

· pastiprinātu upes pašattīrīšanās spēju, ko panāk ar gultnes sašaurināšanu un 
ūdens plūsmas rakstura maiņu, kas pastiprina ūdens aerāciju; 

· straumes dinamiskā ass būtu virzīta tā, lai pastiprinātu gultnes sīklīkumainību.  

Lai nodrošinātu palu režīmam atbilstošu upes piekrastes biotopu attīstību 
projektētajam gultnes profilam ir jānodrošina sekojoša gultnes caurvades spēja, kas 
atklātajās teritorijās nodrošina: 

· Palieņu zālāju (6450) attīstībai nepieciešamos palu apstākļus. Tas nozīmē, ka 
pavasarī  teritorija applūst, bet vasaras veģetācijas periodā tajā  ir mēreni 
mitri vai sausi apstākļi. 

· Pašreizējā bebru uzpludinājuma vietā esošos mitruma apstākļus. Tas nozīmē, 
ka šajā vietā pēc gultnes renaturalizācijas ir vairāk vai mazāk pastāvīgi 
applūdusi platība.   

Savukārt mežu teritorijās Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*) attīstībai ir 
nepieciešami paaugstināta mitruma  apstākļi un biotopa platības applūšanas 
pavasara palos.  

Nosacījumi Tehniskā projekta izstrādei 
Uz Tehniskā projekta izstrādi attiecināmo nosacījumu detalizēts apraksts un to 
pamatojums ir dots šīs Programmas iepriekšējā nodaļā. Šajā nodaļā ir apkopoti 
galvenie nosacījumi kādi ir jāievēro, izstrādājot Tehnisko projektu. 

Tiesiskais regulējums 
Atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam Skudrupītei ir Valsts nozīmes 
ūdensnotekas statuss (MK noteikumi Nr. 318 (30.03.2010),  Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta dienesta dati). Uz to attiecas meliorācijas sistēmu būvnormatīva 
prasības – Būvnormatīvs LBN224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” 
(MK noteikumi Nr. 631, 23.08.2005).  

Plānotās darbības teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tādēļ 
projektējot Skudrupītes rekonstruējamo gultni un tās kā ūdensnotekas gultnes 
parametriem, ir jāattiecina sekojošas būvnormatīva LBN224-05 9. pantā noteiktās 
vides aizsardzības prasības (MK noteikumi Nr. 631, 23.08.2005): 
 

1. Pielāgot gultni dabīgajai trasei, atturoties no taisnu posmu veidošanas; 
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2. Atsevišķos posmos palielināt gultnes šķērsgriezumu, lai izdevīgās vietās veidotos 
sanesumu sēres. 

3. Variēt gultnes dziļākos posmus ar seklākiem, platākos ar šaurākiem; 
4. Gultnē atstāt lielos akmeņus vai veidot akmeņu krāvumus, krācītes; 
5. Pārtīrīt vecupes un savienot ar pamatgultni; 
6. Rekonstruējamo gultni rakt no viena krasta, lai saglabātu otru krastu un nogāzi 

neskartu; 
7. Periodiski applūstošās ūdenstecēs, kurās veidojas sanesumu sēres, straumes 

dinamisko asi virzīt uz rokamā krasta pusi, saglabājot un pastiprinot gultnes 
sīklīkumainību. 

Vispārīgās prasības 
Atbilstoši izstrādātajam  priekšlikumam dabiskojamās upes gultne ir sadalīta 13 
posmos,  kuriem ir veikta gultnes priekšlikuma pārbaude, veicot hidroloģisko 
modelēšanu.  Pamatojoties uz veiktās izpētes darbu rezultātiem un iegūtajiem 
aprēķinu rādītājiem gultnes projektēšanai tiek noteikti sekojoši vispārēji nosacījumi:  

· Vietās ar atklātu ainavu šķērsprofila nogāzes slīpuma koeficientu izvēlas tā, lai 
upē veidotos dziļūdens zona un augstāko augu veģetācijas attīstībai 
nepieciešamā seklūdens zona (skatīt  39.C attēlu);  

· Meža teritorijās upes gultni projektē šaurāku ar stāvākiem krastiem (skatīt 
39.D attēlu); 

· Meandru šķērsprofilu veido tā, lai   

o veidotos līmeņa šķērskritums un izliektajā upes krastā  ūdens līmenis 
būtu augstāks;  

o izliektajā krastā būtu lielāks dziļums, bet krastu slīpums mazāks (skatīt 
39.A., B attēlus). 

· Dabiskojamās upes gultnes posmos, kuros priekšlikums ir izstrādāts 
pamatojoties uz vēsturiskās gultnes novietnes rādītājiem, gultnes novietni un 
tās līkumainību projektē iespējami tuvu vēsturiskās gultnes rādītājiem; 

· No jauna veidotajos posmos gultni projektē atbilstoši topogrāfiskajai situācijai 
un vidējiem vēsturiskās gultnes līkumainības rādītājiem HYDROPLAN projekta 
teritorijās – C2.1. un C2.2. teritorijas. Šos projektēšanu veic pēc formulas:  

Upes līkumainības koeficients = L/l, kur L – upes posma garums pa tās dziļāko vietu; l 
– attālums taisnā līnijā starp upes posma galiem. 

Detalizētu konkrētu dabiskojamo Skudrupītes posmu, kuri norādīti 47. attēlā,  
projektēšanas prasības ir apkopotas 8. pielikumā, kas ir obligāta Skudrupītes 
hidroloģiskā režīma atjaunošanas Tehniskā projekta pieteikuma sastāvdaļa.    
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47. attēls. Dabiskošanai paredzēto Skudrupītes posmu vietas, kurās aprēķināti precīzi plānojamās 
gultnes parametri, kas norādīti šīs programmas 8. pielikumā. Ar oranžajiem nogriežņiem norādīti 
konkrētie šķērsprofili, kuriem veikti plānotās gultnes parametru aprēķini, un šo šķērsprofilu ID kods. 
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Hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekme 

Saimnieciskajās teritorijās 
Skudrupītes gultnes rekonstrukcija un ar to saistītās hidroloģiskā režīma izmaiņas 
attiecas tikai uz HYDROPLAN projekta C.2.1. un C2.2. teritorijām. Iespējams, nelielas 
izmaiņas sagaidāmas attiecībā uz renaturalizēto Slampes upes posmu Dunduru 
pļavās. Skudrupītes hidroloģiskā režīma atjaunošanai nav ietekmes uz pārējām gan 
privātajām, gan valsts īpašumā esošajām zemēm, kas atrodas ārpus projekta  
teritorijas robežām. To apliecina arī projekta hidroloģiskie aprēķini (1. pielikums). 

Sērūdeņu veidošanās procesos 
Pēc PAIC veiktās dziļo gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu modelēšanas, secināts, ka 
Skudrupītes palienē paredzamās HYDROPLAN projekta aktivitātes saglabās 
netraucētus sērūdeņu veidošanas procesus zem Lielā Ķemeru tīreļa kupola, kur 
atrodas teritorijai tuvākais sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanās centrs 
(7. pielikums). 

Mērķa sasniegšanā - dabas vērtību atjaunošanā 
Īstermiņā, proti, pirmajos gadus pēc Skudrupītes atlīkumošanas darbiem un 
apkārtējo grāvju likvidēšanas, gan veģetācija, gan fauna cietīs pēc zemes virskārtas 
pārvietošanas darbiem jaunizraktās gultnes tuvumā. Tomēr ilgtermiņā sagaidāmi gan 
palieņu biotopu kvalitātes uzlabojumi, gan īpaši aizsargājamo un palienēm tipisko 
sugu populāciju pieaugumi un atjaunošanās. 

Galvenais, sagaidāmais, tūlītējais rezultāts ir atjaunota Skudrupītes palienes 
applūšana pavasara palos, kas ir pamatnosacījums, lai uzlabotu un atjaunotu Palieņu 
zālājus (6450) C.2.2. rīcības teritorijā un nodrošinātu piemērotus apstākļus tiem 
raksturīgām sugām, it īpaši griezei. 

Palieņu zālājos (6450) 
Sagaidāms, ka pēc Skudrupītes atlīkumošanas un grāvju aizbēršanas un dambēšanas 
Melnragu rīkles zālājos tuvāko gadu laikā izveidosies Palieņu zālājiem (6450) 
raksturīgajai veģetācijas struktūrai un sugu sastāvam labvēlīgi apstākļi. Jāņem vērā, 
ka zālājs gan meliorācijas, gan agrākās iekultivēšanas dēļ ir stipri degradēts, tādēļ 
daudzveidīgas, palieņu zālājiem raksturīgas veģetācijas izveidošanās visā platībā, 
visticamāk, notiks tikai ilgākā laika posmā (iespējams, vairākos gadu desmitos). 
Veģetācijas atjaunošanos galvenokārt veicinās ikgadējā zālāju applūšana pavasara 
palos, taču nozīmīgākais faktors zālāja biotopa atjaunošanā ir pastāvīga ekstensīva 
apsaimniekošana. Ekstensīvā pļavu apsaimniekošana, vislabāk ganot, pasargās 
zālājus no aizaugšanas un veicinās augu sugu sastāva daudzveidošanos, nodrošinot 
ilgtermiņā šī aizsargājamā biotopa atjaunošanu un saglabāšanu (2. pielikums). 
Palieņu zālājiem raksturīgo sugu ieviešanos, iespējams, kavēs Skudrupītes un 
Slampes zālāju izolētība no citām dabisko zālāju teritorijām (Priede 2012). 
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Atjaunotais hidroloģiskais režīms un pareizā laikā un intensitātē veikta zālāju 
apsaimniekošana uzlabos griežu ligzdošanas un barošanās apstākļus Skudrupītes 
zālājos. Divus līdz trīs gadus pēc atjaunošanas darbu veikšanas Melnragu rīkles 
zālājos, iespējams, var sagaidīt līdzvērtīgu griežu skaitu, kāds tas bijis līdz šim, vai pat 
palielināšanos. Barošanās apstākļi uzlabosies ne tikai griezei, bet arī citām putnu 
sugām, tostarp tādām īpaši aizsargājamām sugām kā mazais ērglis un melnais stārķis.  

Pēc raksturīgā hidroloģiskā režīma atjaunošanas ir cerības sagaidīt ligzdojošus ķikutus 
Gallinago media (IAS) Melnragu dienvidu pļavas šobrīd pārmitrajā daļā (14. attēls), 
kurai jau tagad ir izteikta mikrostruktūras dažādība ar mitrām mikroieplakām. Ja 
Melnragu rīkle pēc šī projekta īstenošanas kļūs par ķikutu riestošanas vietu, tad tā 
būs izcili veiksmīga palieņu zālāju atjaunošanas pazīme, jo ķikuti riesto tikai augstas 
kvalitātes palieņu zālājos (Auniņš 2001). 

Kopš Slampes upes atlīkumošanas, palos applūst lielākā daļa no Dunduru pļavām, kas 
nodrošina daudzveidīgu un nozīmīgu atpūtas vietu caurceļojošiem putniem pavasara 
migrācijas laikā. Paplašinoties applūstošai platībai Melnragu pļavās, šie Skudrupītes 
un Slampes upes palieņu zālāji, visticamāk, kļūs par vēl nozīmīgāku putnu 
koncentrēšanās vietu pavasara migrācijas periodā. 

Bebru uzpludinājuma vietā, iespējams, nedaudz mazākā apmērā būs saglabāti 
pašreizējie pārmitrie apstākļi. Ar laiku šajā vietā varētu izveidoties zāļu purvs. 

Pēc projekta gaitā veiktās biotopu kartēšanas, teritorijas vēsturiskās situācijas izpētes 
un lēmuma paturēt bebru uzpludinātajā platībā pārmitros hidroloģiskā režīma 
apstākļus putnu daudzveidības saglabāšanai, kopējā atjaunotā Palieņu zālāju (6450) 
platība pēc projekta īstenošanas ir sagaidāma nevis 85 ha, kā norādīts HYDROPLAN 
projekta pieteikumā (atbilst visas C.2.2 projekta aktivitātes teritorijai), bet gan 60 ha. 
Tā ir arī pašreizējā Skudrupītei piegulošo zālāju platība C.2.2 teritorijā. 

Aluviālos krastmalu un palieņu mežos (91E0*) 
Izmaiņas skars C2.2. aktivitātes teritorijā esošos divus meža kvartālus (14. attēls), 
kuros, iespējams, laika gaitā izveidosies kvalitatīvs Aluviālu krastmalu un palieņu 
mežu (91E0*) biotops ar tam raksturīgo floru, faunu un struktūru. Meža 386. kvartāla 
daļā, kas saskaras ar bebru uzpludinājumu (14. attēls), pārmitrie apstākļi, visticamāk, 
saglabāsies, tāpēc šajā vietā ar laiku varētu izveidoties daļēji ar kokiem apaudzis zāļu 
purvs. Nokaltušie koki turpinās uzturēt daudzveidīgu dzeņu sugu sabiedrību.  

Skudrupītes atlīkumošana Melnragu pļavās uzlabos apstākļus arī C2.2. aktivitātes 
teritorijā esošajos aluviālos mežos. Ilgtermiņā tie atgūs raksturīgo pavasara palu un 
vasaras uzplūdu režīmu, kas nodrošinās veiksmīgu šī biotopa turpmāku saglabāšanos 
un attīstību. Iespējams, ka vēlāk šo biotopu platības nāksies pārkartēt, jo šobrīd ir 
grūti paredzēt atsevišķu mežu biotopu izmaiņas pēc hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas. Jebkurā gadījumā šīs pārmaiņas ir vērtējamas pozitīvi, jo tās parādīs 
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dabisko mežu biotopu atrašanās vietu un apmērus. Vairāk par sagaidāmajiem 
projekta rezultātiem Aluviālos krastmalu un palieņu (91E0*) mežos lasīt projekta 
C2.1. aktivitātes teritorijas programmā. 

Dabiskos upju posmos (3260) 
Ņemot vērā Slampes upes atlīkumošanas pieredzi (Ķuze u.c. 2008), Skudrupīti 
atlīkumojot, nepieciešams ievērot ne tikai izvēlētā scenārija gultnes trajektoriju un 
upes dziļumu, bet arī maksimāli ievērot dabiskām upēm raksturīgā šķērsprofila 
īpatnības.  

Atlīkumojot Slampes upi, tās šķērsprofils 
tika veidots kā novadgrāvim ar vienlīdz 
stāvu slīpumu abos upes krastos 
neatkarīgi no upes meandrējuma. 
Dabiskām upēm šāda šķērsprofila nav, 
tādēļ atlīkumotajā Slampes upē vismaz 
pirmajos gados pēc renaturalizācijas 
darbiem iztrūka daudzveidīga, dabiskiem 
upju posmiem raksturīgās piekrastes 
seklūdens veģetācija, kas savukārt 
ietekmē arī bentisko dzīvnieku 
daudzveidību (Ozoliņš 2009). Turklāt 
jaunizveidotā Slampes gultne neatbilst 
upes vēsturiskajam tecējumam, kas mijās 
ar apgaismotiem cauri zālājam 
plūstošiem un noēnotiem mežu 
posmiem (48. attēls). Pašreizējā Slampes 
gultne lejtecē vijas viscaur Dunduru 
pļavām un ir pilnībā izgaismota. Šādos 
pastāvīga izgaismojuma un stāva krasta 
apstākļos, kad pat nelielu noēnojumu 
nespēj sniegt dabiski upju krastos augoši un šeit iztrūkstoši makrofīti, veicina 
masveidīgu zaļaļģu Cladophora glomerata savairošanos, kas dabiskos upju posmos 
parasti nav novērojama (Ķuze u.c. 2008, Ozoliņš 2009), tādēļ veicama atsevišķu upes 
posmu nožogošana un alkšņu vai kārklu stādījumu veidošana Slampes upes krastos 
nākotnē. 

Atlīkumotā Skudrupīte pārmaiņus plūdīs cauri zālājiem un mežiem, kas nodrošinās 
optimālus noēnojuma apstākļus, neļaujot masveidā savairoties zaļaļģēm un 
ūdensziediem. Savukārt gultnes šķērsprofilu nepieciešams veidot atbilstoši dabisku 
upju raksturīgajam šķērsprofilam meandrējošos posmos ar atšķirīgu krasta nogāžu 
slīpumu, kas ir pietiekami lēzens, lai veidotos stabilas makrofītu audzes. Sekojoši 

 
48. attēls. Slampes vēsturiskais tecējums 
piekļāvās mežam atšķirība no pašreizējā. Fonā 
1911. gada situācijai atbilstoša karte, kurai 
vietām ir nobīde, tādēļ precīzāku gultņu 
savstarpējo atrašanos parāda iezīmētās gultņu 
līknes. 
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sagaidāms, ka Skudrupītē, izveidojoties stabilām makrofītu audzēm, pakāpeniski kļūs 
daudzveidīgāka un Dabiskiem upju posmiem (3260) atbilstoša bentisko organismu 
sabiedrība. 

Skudrupītes gultnes pamatni vēlams veidot neviendabīgu ar lokāliem 
padziļinājumiem un paplašinājumiem, saglabājot vietām upē kritalas un akmeņus, 
kas kalpotu par zivīm piemērotām slēptuvēm un dzīvotnēm. Ievērojot šo prasību, jau 
apmēram 3-4 gadus pēc rakšanas darbiem Skudrupītē sagaidāma ne tikai lielāk zivju 
sugu, bet arī makrofītu un bentisko organismu daudzveidība. 

Atjaunotās pavasara palu ietekmes rezultātā Skudrupītes zālājos un apkārtējos 
palieņu mežos izgulsnēsies organisko sanesu materiāls, kas mazinās sedimentācijas 
procesus upē un nodrošinās Skudrupītes dabisko pašattīrīšanos. Šādi tiks novērsta 
upes pārmērīga aizaugšana un eitroficēšanās, kas nelabvēlīgi ietekmē šādām upēm 
dabiski raksturīgo floru un faunu. 

Iespējams, ka C2.2. aktivitātes teritorijā veiktā grāvju dambēšana un aizbēršana, 
uzlabos Skudrupītes ūdens dzidrību, mazinot purvaino, humīnvielām bagāto ūdeņu 
pieplūdi. Ūdens dzidrība visnotaļ veicinātu Skudrupītes atjaunošanos par Dabiskiem 
upju posmiem (3260) atbilstošu biotopu. 
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Pasākumu ietekmes monitorings  

Hidroloģiskais monitorings 
Lai novērtētu Skudrupītes tecējuma dabiskošanas un gan šajā C2.2., gan blakus 
esošajā C2.1. projekta rīcības teritorijā plānoto atklāto meliorācijas sistēmu 
likvidēšanas ietekmi uz Melnragu rīkles un tās tuvējās apkārtnes hidroloģisko režīma 
izmaiņām, ir nepieciešams veikt hidroloģisko monitoringu. 

Sagaidāms, ka hidroloģiskais monitorings dos atbildes par to, cik atbilstoši 
sākotnējām prognozēm Skudrupītes paliene applūdīs palos, nodrošinot galveno 
priekšnoteikumu palieņu zālāju un mežu pastāvēšanai un turpmākai saglabāšanai. 
Gruntsūdeņu monitorings projekta HYDROPLAN C2.1. un C2.2. teritorijās  ļaus spriest 
par to, cik tāla un būtiska ir veikto pasākumu ietekme uz hidroloģisko režīmu ārpus 
HYDROPLAN projekta teritorijas un tās 
robežās. 

Monitoringu īsteno HYDROPLAN 
projekta laikā līdz 2016. gadam, to 
ieskaitot. Vismaz piecu gadu garumā 
pēc projekta noslēgšanās to turpinās 
veikt Dabas aizsardzības pārvalde. 
Hidroloģiskais monitorings uzsākts 
2012. gada jūlijā.  

Urbumu ierīkošana 
Gruntsūdeņu monitoringu C2.2. 
teritorijā veic 49. attēlā norādītajos 
punktos. Daži no šiem punktiem ir 
ierīkoti jau Slampes upes dabiskošanas 
projekta laikā, taču pēc šī projekta 
beigām datu ievākšana šajos 
uzņēmuma  SIA Venteko ierīkotajos 
urbumos tika pārtraukta. HYDROPLAN 
projekta vajadzībām izmanto četrus SIA 
Venteko urbumus un papildus tiem ir 
ierīkoti pieci jauni urbumi C2.2. 
teritorijas tuvākajā apkārtnē.  

SIA Venteko ierīkotajos hidroloģiskā 
monitoringa urbumos atrodas ķīmiski 
neaktīva, sertificēta materiāla, rūpnieciski ražotas caurules no polivinilhlorīda (PVC). 
PVC apvalkcauruļu diametrs ir 90 mm vai 113 mm, un tās ir aprīkotas ar 2,0-4,0 m 
garu tāda paša diametra spraugu filtru. Filtri ir ievietoti tādā dziļumā, lai tie atrastos 

 
49. attēls. Gruntsūdeņu monitoringa urbumi un to 
ID nosaukumi Skudrupītes zālāju C2.2. teritorijā un 
tās tuvākajā apkārtnē. Saīsinājumi: VRI – Vides 
risinājumu institūts. Fonā Latvijas Ģeotelpiskās 
aģentūras topogrāfiskā karte. 
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ap 0,2 m attālumā no urbuma pamatnes. Filtru kolonnas ir apbērtas ar rupjgraudainu 
smilti, bet urbuma atvere ir iebetonēta un pārklāta ar aizslēdzamām metāla kastēm, 
uz kurām ir norādīts urbuma numurs (3. tabula). 

HYDROPLAN projekta vajadzībām papildus ierīkotie 5 urbumi arī ir aprīkoti ar ķīmiski 
neaktīva, sertificēta materiāla, rūpnieciski ražotām caurulēm no polivinilhlorīda 
(PVC). Caurules ir noslēdzamas ar korķi, lai nebūtu tieša nokrišņu ietekme, un smalki 
perforētas. PVC cauruļu diametrs ir 50 mm, bet garums 1,0-1,5 m. Katram 
monitoringa punktam ir piešķirts nosaukums, noteiktas koordinātas un to absolūtais 
augstums virs jūras līmeņa (3. tabula). 

3. tabula. Hidroloģiskā monitoringa urbumu ierīkotāji, precīza atrašanās vieta un parametri 
HYDROPLAN projekta C2.2. aktivitātes teritorijā un tās apkārtnē. Koordinātas uzrādītas LKS 92 

koordināšu sistēmā. Saīsinājums: VRI – Vides risinājumu institūts. 

Urbuma ID Ierīkotājs Ģeogrāfiskās 
koordinātes 

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, m 

vjl. 

Urbuma 
caurules 

augstums virs 
zemes virsmas, 

m 

Urbuma 
dziļums, 

m X Y 

Slampe 
mežs 

VRI 463768 300240 10,05 0,00 1,00 

Slampe 
pļava 

VRI 462893 302456 12,13 0,00 1,00 

Melnragu 
rīkle 

VRI 462305 303091 13,24 0,00 1,00 

Kadiķi 1 VRI 461910 305140 14,12 5,00 1,00 
Kadiķi 2 VRI 461647 304558 14,08 0,00 1,00 
M-4au SIA Venteko 463431 300148 9,58 0,31 3,72 
M-708 SIA Venteko 461927 302943 12,52 0,52 24,00 
M-708au SIA Venteko 461929 302948 12,41 0,34 7,85 
M-8au SIA Venteko 462180 303854 11,70 0,23 2,84 

Mērījumi 
Monitoringa urbumos mēra gruntsūdens līmeņa izmaiņas, izmantojot hidroakustisko 
metodi. Sākot ar 2013. gadu hidroakustiskā metode ir papildināta ar sistēmas EDDY 
pielietojumu, kas ļauj datus urbumos ievākt nepārtraukti. Urbumos mēra 
gruntsūdens līmeņa svārstības sezonas laikā un ūdens elekrovadītspēju (50. attēls). 
Elektrovadītspēja liecina par sērūdeņraža savienojumu klātbūtni ūdenī.  

Virsūdeņu noteces mērījumus veic Skudrupītē iepretim M-4au urbumam (49. attēls). 
Pēc Skudrupītes atjaunošanas virsūdens noteces mērījumi veicami vistuvāk 
pašreizējai mērījumu vietai atlīkumotajā gultnē. Virsūdeņu mērījumos nosaka 
straumes ātrumu un ūdens līmeni upē. Palu ūdens izplatību Skudrupītes palienē  
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nosaka vairākās vietās ik pēc 100 m gar upi, 
kurām ir precīzi zināms augstums virs jūras 
līmeņa. Palu laikā regulāri veic ainavas 
fotofiksāciju. Ieteicamās vietas turpmāk 
varētu būt projekta teritorijā uzstādītās 
novērošanas platformas. Ja ir iespējams, tad 
katru gadu palu maksimuma laikā vēlams 
veikt teritorijas attālo izpēti ar bezpilota 
lidaparātu, kas aprīkots ar foto vai video 
kameru, vai citiem piemērotiem sensoriem. 
Skudrupītes un palu ūdens līmeņus mēra ar 
mērkoku, uz kura ir centimetru atzīmes. 

Datu apstrāde un analīze 
Datus uzkrāj MS Excel datubāzē. Pēc straumes ātruma un ūdens līmeņa mērījumiem 
aprēķina Skudrupītes caurplūdumu. 

Palu ūdens izplatību analizē ArcGIS programmā, izmantojot augstas precizitātes 
(0,5x0,5 cm pikselis) reljefa virsmas modeli (Digital Terrain model). Reljefa virsmas 
modelī ievada nomērīto palu ūdens līmeņa atzīmi un tālāk analizē teritorijas, kas 
atrodas zem ūdens zem šīs atzīmēs. Kartogrāfisko palu izplatību ieteicams precizēt 
pēc uzņemtajiem ainavas fotoattēliem, kas iegūti tajā pašā dienā, kad veikti 
mērījumi. 

Uzkrāto informāciju gan par gruntsūdeņu līmeņa svārstībām, gan virsūdens noteci un 
palu izplatību analizē kopā, lai noteiktu teritorijai raksturīgās kopsakarības starp šiem 
rādītājiem. Datu analīzē salīdzina parametru izmaiņas sezonāli un pa gadiem, ņemot 
vērā arī tuvākos meteoroloģisko novērojumu datus, it īpaši, par nokrišņu daudzumu. 

Datu uzglabāšana 
Projekta laikā datus uzglabā un analizē Vides risinājumu institūts un projekta 
hidrologs. Uzkrātos datus un analīžu rezultātus nodod Dabas aizsardzības pārvaldei, 
kura turpina monitoringa veikšanu pēc projekta beigām. 

Monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks 
Hidroloģiskā monitoringa mērījumus veic vismaz divas reizes mēnesī, bet palu laikā, 
ieteicams, biežāk. Fotofiksāciju veic katru reizi apmeklējot Skudrupītes palieni palu 
izplatības mērījumu veikšanai. Fotofiksāciju ieteicams veikt reizi mēnesī vai biežāk, 
piemēram, pēc lielām lietavām.  

Mērījumu veikšana dabā un datu ievade datubāzē prasa vienu dienu. Datu analīze un 
rezultātu apkopošana veicama reizi gadā, kas kopumā var prasīt vairāk nekā 3 dienas. 

 
50. attēls. Gruntsūdens monitoringa datu 
iegūšana hidroloģiskā monitoringa punktā. 
Foto: O. Purmalis (2013) 
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Bentisko organismu monitorings Skudrupītē 
Lai novērtētu rekonstruētās Skudrupītes pakāpenisku atjaunošanos par Dabiskiem 
upju posmiem (3260) atbilstošu biotopu, vēlams veikt upes grunti apdzīvojošo 
organismu (bentosa) monitoringu. Šim monitoringam ir ieteikuma raksturs, jo 
HYDROPLAN projekta galvenais mērķis ir atjaunot palieņu biotopiem raksturīgo 
hidroloģisko režīmu un uzlabot griežu ligzdošanas apstākļus. 

Pašreizējais bentisko organismu stāvoklis Skudrupītē ir zināms un sagaidāms, ka līdz 
upes gultnes rekonstruēšanai tas nemainīsies, tādēļ bentisko organismu monitoringu 
vēlams uzsākt pirmajā vasarā pēc rekonstruēšanas darbu pabeigšanas – 2016. gadā. 
Šī monitoringa veikšanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde, jo tas, galvenokārt, 
turpināsies pēc HYDROPLAN projekta izpildes termiņa. Monitoringu vēlams veikt 
vismaz 5 gadus pēc Skudrupītes gultnes dabiskošanas, jo upju ekosistēmas 
nostabilizējas no viena līdz aptuveni 14 gadu laikā (Wiliams 1977). 

Paraugu ievākšanas vietas 
Pirms Skudrupītes gultnes rekonstruēšanas darbiem nav iespējams norādīt 
piemērotākās vietas paraugu ņemšanai bentisko organismu un makrofītu 
monitoringam. Paraugu ievākšanas atrašanās vietas un nepieciešamo skaitu varēs 
noteikt monitoringa veicējs tikai pēc jaunās Skudrupītes gultnes izveidošanas. Pilnībā 
pietiek ar paraugu ņemšanas vietu GPS koordinātu piefiksēšanu. To iezīmēšana dabā 
nav nepieciešama.  

Paraugu ievākšana 
Galveno uzmanību monitoringa laikā pievērš makrozoobentosa organismiem, kas ir 
ūdens bezmugurkaulnieki un apdzīvo ūdensteces gultni vai tajā esošus ūdensaugus. 
Makrozoobentiskie organismi pēc izmēra pārsniedz 1 mm.  

Lai pilnīgāk atainotu zoobentosa stāvokļa izmaiņas Skudrupītē, datus nepieciešams 
ievākt gan pēc kvalitatīvās, gan kvantitatīvās zoobentosa paraugu ievākšanas 
metodikas. 

Kvantitatīviem datiem paraugus ievāc ar Skudrupītes grunts specifikai atbilstošāko 
metodi, izmantojot Ekmaņa – Berdža grunts smēlēju. Šī metode sniedz priekšstatu 
par vispārējo zoobentosa stāvokli un daudzveidību, kā arī zivju barības bāzes 
resursiem. Savukārt kvalitatīvu datu ieguvei izmanto vispārpieņemtās 
makrozoobentosa paraugu ievākšanas metodes, kas norādītas Latvijas valsts 
standartā Latvijas valsts standarts ISO 5667-6 „Ūdens kvalitāte” (25.10.2005). 
Kvantitatīvie zoobentosa dati sniedz priekšstatu par reto un aizsargājamo sugu 
sastopamību. 

Ievāktos paraugus nogādā laboratorijā, kur nosaka makrozoobentisko organismu 
sugas un to skaitu paraugos, ja tas nav iespējams lauka apstākļos. Katram paraugam 
klāt ir etiķete ar paraugu ievākšanas laiku, datumu un parauglaukuma ID kodu. 
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Paraugu ievākšanas dienā reģistrē laika apstākļus, kā arī novērtē laika apstākļus 
stāvokļa izmaiņas pēdējo dienu laikā pirms paraugu ievākšanas, piemēram, norādot: 

· paraugi ievākti pēc ilgstoša lietus perioda; 
· paraugi ievākti sezonai tipiskos apstākļos; 
· paraugi ievākti sezonai netipiskos apstākļos, kad ir pazemināta/paaugstināta 

gaisa temperatūra utt. 

Faktoru datu ievākšana 
Papildus nepieciešams novērtēt makrofītu jeb ūdensaugu aizauguma pakāpi un sugu 
sastāvu, jo makrofīti ir būtiski makrozoobentosa dzīvotnes apstākļu nodrošināšanai. 
Aizauguma pakāpi vērtē procentuāli, nosakot makrofītu sugu segumu uz upes posma 
ūdens spoguļvirsmas. 

Svarīgi reģistrēt upes krastu stāvokli un upes noēnojuma apstākļus. Nepieciešams 
raksturot gan grunts apstākļus, gan upes dziļumu un straumes ātrumu paraugu 
ievākšanas vietās. 

Katru parauglaukuma apmeklējumu dokumentē, uzņemot fotogrāfiju, kas ataino 
parauglaukuma kopējo vizuālo stāvokli un turpmāk var noderēt gan monitoringa 
rezultātu, gan prezentējot Skudrupītes renaturalizācijas efektivitāti. Fotofiksāciju veic 
no viena un tā paša skatu punkta parauglaukumos. 

Datu uzglabāšana un analīze 
Datus uzglabā un analizē monitoringa veicējs. Datus ievada datu bāzē un kopā ar 
regulāru, ikgadēju monitoringa rezultātu atskaiti iesniedz Dabas aizsardzības 
pārvaldē. 

Datu analīzē novērtē makrozoobentosa sugu sastāva izmaiņas un stāvokli, organismu 
kopējo skaitu un biomasu. Atsevišķi analīzē makrozoobentosa sugu skaitu un 
biomasu pa dažādām sistemātiskajām grupām. Pēc datu analīzes atskaitē novērtē 
renaturalizēto Skudrupītes posmu biocenotiskās struktūras izmaiņas un ietver 
saprobioloģisko analīzi, kas ļauj spriest par upes dabiskošanās procesiem un tās 
ekoloģisko kvalitāti. Šo novērtējumu veic balstoties uz Latvijas valsts standarts 
240:1999 „Ūdens kvalitāte” (17.11.1999) un APHA 10500 „Ūdens kvalitāte” (Latvijas 
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  2010) standarta metodikas. 

Monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks 
Monitoringu veic katru gadu vienu reizi vasaras sezonā laika periodā no augusta līdz 
septembrim. Paraugu ievākšanai un faktoru aprakstīšanai nepieciešama viena 
cilvēkdiena. Paraugu apstrāde un sugu noteikšana aizņem aptuveni nedēļu vienam 
cilvēkam. Datu ievade, apstrāde un atskaites sagatavošana prasa vēl vienu nedēļu.  
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Veģetācijas monitorings 
Veģetācijas monitoringa mērķis ir novērtēt veģetācijas izmaiņas Skudrupītes zālāju 
biotopos un bebru uzpludinātajā platībā pirms un pēc hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas, pēc kurām izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti un ietekmi uz 
biotopiem un tajos sastopamajām sugām. 

C2.2. teritorijā paredzēts veikt veģetācijas monitoringu zālāju biotopos. Lai novērtētu 
veģetācijas izmaiņas bebru uzpludinātajā platībā biotopa attīstības virzienu un 
identificētu ietekmējošos faktorus, kas ilgtermiņā nosaka galvenokārt veģetācijas 
mozaīkas izmaiņas, arī šajā platībā ir paredzēts veikt vienkāršotu monitoringu. 
Zālājiem un bebru uzpludinājuma monitoringiem metodika atšķiras, tādēļ tie tālāk 
aplūkoti atsevišķi. 

Papildus minētajam sekojoši 
aprakstītajās veģetācijas 
monitoringa apakšnodaļās, gan 
zālājos, gan pašreiz bebru 
uzpludinātajā teritorijā vēlams 
izvēlēties atsevišķus skatu punktus, 
kuros fotografēt veģetācijas kopainu 
katrā apsekošanas reizē. Šajos skatu 
punktos ieteicams novietot koka 
mietiņus ar virziena norādi, kas ļauj 
katru reizi fotografēt kopainu no 
viena un tā paša leņķa. Kā vienas no 
piemērotajām fotofiksācijai vietām 
varētu būt projekta laikā ierīkošanai 
paredzētās skatu platformas. 
Digitālo fotoattēlu failu nosaukumos 
obligāti ietver fotografēšanas 
datumu un tos sistemātiski uzglabā. 
Ja fotofiksācijas vietas būs veiksmīgi 
izvēlētas, tad iegūtais fotomateriāls 
sniegs ieskatu ne tikai par teritorijas 
ainaviskajām izmaiņām 
apsaimniekošanas pasākumu 
ietekmē, bet arī būs noderīgs 
uzskates materiāls šo izmaiņu 
demonstrēšanai. 

 
51. attēls. Veģetācijas parauglaukumu atrašanās 
vietas C2.2. teritorijā. Fonā 2007. gada ortofoto karte. 
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Zālāju biotopu monitorings 
Skudrupītes zālājos jau pirms HYDROPLAN projekta uzsākšanas ticis īstenots 
veģetācijas monitorings. Kopš 2003. gadā Melnragu rīkles dienvidu pļavas palieņu 
zālājā tiek veikts ikgadējs veģetācijas monitorings 4 pastāvīgajos parauglaukumos 
(51. attēls). C2.2. aktivitātes teritorijā 2008. gadā papildus ierīkoja vēl 12 monitoringa 
parauglaukumus (51. attēls). Visi šie iepriekšējie parauglaukumi ir 2 x 2 m izmērā un 
veģetācija tajos aprakstīta pēc Brauna-Blankē metodes (Pakalne, Znotiņa 1991). Lai 
novērtējums būtu ilgtermiņa, šos kopumā 16 esošos monitoringa parauglaukumus 
noteikti jāturpina izmantot veģetācijas monitoringa veikšanai (4. tabula). Tomēr ar 
tiem vien nepietiek, lai gūtu aptverošu priekšstatu par veģetācijas izmaiņām visā 
C2.2. teritorijā pēc HYDROPLAN projekta īstenošanas, tādēļ bija nepieciešams ierīkot 
papildus parauglaukumus. 

4. tabula. Skudrupītes zālāju veģetācijas parauglaukumu centra koordinātes LKS 92 koordināšu 
sistēmā. Ar * atzīmēta centra koordināte starp četriem krustā izvietotiem, kas orientēti D-Z virzienā.   

Parauglaukuma ID Ierīkošanas gads X Y 
D01 2003 462371 303077 
D03 2003 462909 302445 
D04 2003 463185 301656 
D05 2003 463345 300573 

D11* 2008 463215 301051 
D12* 2008 463230 301048 
D13* 2008 463244 301046 
D17 2013 462287 303021 
D18 2013 462277 303059 
D19 2013 462273 303092 
D20 2013 462266 303125 
D21 2013 462261 303157 
D22 2013 462255 303188 
D23 2013 462252 303223 
D24 2013 462247 303257 
D25 2013 463364 300126 
D26 2013 463390 300134 
D27 2013 463414 300142 
D28 2013 463440 300149 
D29 2013 463466 300152 

 

Papildus parauglaukumus ierīkoja gan Melnragu rīkles ziemeļu, gan dienvidu pļavā. 
Šos 13 parauglaukumus, kas izvietoti divās transektēs, ierīkoja 2013. gada jūlija 
beigās. Līdz tam Melnragu rīkles ziemeļu daļā bija tikai viens parauglaukums, kas 
atrodas uz rietumiem no bebru uzpludinājuma (51. attēls). Ar vienu parauglaukumu 
nepietika, lai šajā zālājā novērtētu hidroloģiskā režīma izmaiņas pēc Skudrupītes 
atlīkumošanas. Jaunus parauglaukumus izveidoja arī dienvidu zālāja pārmitrajā daļā 
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līdzās pašreizējai Skudrupītes ietecei Slampē (51. attēls). Šeit parauglaukumi 
nepieciešami, lai novērtētu, cik veiksmīgi atlīkumotā Skudrupīte spēj novērst 
pārmitro apstākļu pašreizējo problēmu. Abos gadījumos papildus parauglaukumi 
sniegs priekšstatu par šo zālāju apsaimniekošanas ietekmi uz veģetāciju. Ziemeļu 
zālāja transektē ierīkoja astoņus parauglaukumus, bet dienvidu – piecus (51. attēls). 
Starp transektes parauglaukumiem vidējais attālums ir 30 metri. 

Parauglaukumu ierīkošana 
Katrs veģetācijas 
parauglaukums ir apļa formā, 
kura diametrs ir 2 m 
(52. attēls). Parauglaukuma 
centrā iedzen vislabāk metāla 
mietu un nosaka tā 
ģeogrāfiskās koordinātes LKS 
92 sistēmā ar augstas 
precizitātes GPS ierīci (± 1 m). 
Metāla miets, ko iedzen zemē 
līdz ar tās virsmu, noder 
ātrākai atkārtotai 
parauglaukuma atrašanai, 
izmantojot metāla detektoru 
un GPS ierīci. Alternatīva 
metāla mietam ir impregnēti koka mieti, kurus iedzen augsnē, tā lai virs zemes 
virsmas atrodas 2-3 cm, kas netraucē pļavu apsaimniekojot. Koka mieti vairāku gadu 
laikā satrūd un tos ir grūtāk atrast turpmākās apsekošanas reizēs. Ieteicamais koka 
mieta garums ir apmēram 20 cm. Koka mietiem diametrs - apmēram 10 cm. Esošo 
parauglaukumu centrā ir metāla caurules. 

Katram ierīkotajam parauglaukumam ir piešķirts unikālu ID kods (4. tabula). ID kodi ir 
būtiski, ievadot datus kopējā veģetācijas monitoringa datubāzē. 

Veģetācijas aprakstīšana 
Visos parauglaukumos veģetāciju apraksta pēc Brauna-Blankē metodes, uzskaitot 
parauglaukumos visas konstatētās augu sugas (Pakalne, Znotiņa 1991). Ja sugu nevar 
identificēt dabā, to ievāc herbārijam un nosaka kamerālos apstākļos vai 
konsultējoties ar speciālistiem. Katrai sugai nosaka tās projektīvo segumu 
parauglaukumā 1-100 % skalā. Sugas, kuru segums ir mazāks par vienu procentu, 
atzīmē ar +. Vizuāli novērtē arī kopējo veģetācijas projektīvo segumu, kā arī kopējo 
kūlas un sūnu segumu procentos. Izmantojot iepriekš sagatavotu mietu – lineālu, uz 
kura ir atzīmes ik pēc 5 cm, nomēra vidējo veģetācijas garums. Lai iegūtu vidējo 
veģetācijas garuma rādītāju, parauglaukumā veic vismaz 10 mērījumus. Katrā 
apsekošanas reizē pieraksta apsekošanas datumu. 

 
52. attēls. Apļveida veģetācijas parauglaukums 2 m diametrā, 
centrā – koka mieta un metāla caurule, kas palīdz atrast 
parauglaukumu turpmākajos gados. Foto: A.Priede (2013) 
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Papildus veģetācijas aprakstam, katrā parauglaukumā izvēlas konstantu skatupunktu 
un virzienu, kurā katru gadu veic parauglaukuma kopainas fotofiksāciju. Digitālās 
fotogrāfijas failus nosauc pēc parauglaukumu ID kodu sistēmas un fotografēšanas 
datuma, piemēram, „D28_10-07-2014”. 

Datu uzglabāšana 
Datus uzglabā vēlams MS Excel datubāzē, turpinot iesākto monitoringa datu rindas 
pierakstu, kurā ietverti dati par veģetācijas monitoringu Skudrupītes un Dunduru 
pļavas zālājos. Līdz šim monitoringa dati matemātiski apstrādāti un analizēti 
programmā Turboveg (Hennekens 1995). Esošo un turpmāko veģetācijas 
monitoringa rezultātu salīdzināšanai ieteicams turpināt datu apstrādei un analīzei 
izmantoto programmu. Vismaz reizi trīs gados monitoringa izpildītājām ir jānodod 
atskaite par monitoringa rezultātiem un katru gadu jāiesniedz monitoringa dati 
digitālā formātā Dabas aizsardzības pārvaldei. Iepriekšējo gadu dati glabājas Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā. 

Monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks 
Monitoringu vēlams veikt katru gadu jūlija mēnesī. Ja tas nav iespējams, tad ne retāk 
kā reizi divos gados. Visu parauglaukumu apsekošanai monitoringa veicējam 
nepieciešama viena diena. Šāda apjoma veģetācijas monitoringa datu ievade un 
atskaites sagatavošana prasa vismaz trīs dienas. 

Bebru uzpludinātās platības monitorings 
Pašreizējā bebru uzpludinājuma vietā HYDROPLAN projekta ietvaros paredzēts 
saglabāt esošo mitruma režīmu. Lai gūtu vispārēju priekšstatu par to kādā virzienā 
attīstīsies veģetācija, nepieciešams veikt veģetācijas izmaiņu novērtējumu. Šajā vietā 
būtiskāk ir novērtēt izmaiņas veģetācijas mozaīkā, tādēļ monitorings aptver visu 
pašreizējā bebru uzpludinājuma teritoriju, piefiksējot kopējās tendences (14. attēls). 

Veģetācijas stāvokļa novērtējums 
Izmaiņas veģetācijas mozaīkā novērtē pēc dominējošo sugu sastāva, augu sabiedrību 
aizņemtās platības un proporcijas teritorijā. Ja pēc Skudrupītes atlīkumošanas 
teritorija kļūst vieglāk pieejama nekā patlaban, tad augu sabiedrību identificēšanu un 
izplatību apsekot klātienē. Pašreiz teritorija ir pārāk staigna un grūti pieejama, tādēļ 
pirms Skudrupītes atlīkumošanas monitoringu veic attālināti, izmantojot jaunākos 
pieejamos aviācijā bāzētās attālās izpētes datus (2011. gads) un ortofoto kartes 
(2007., 2010. gads), kā arī veicot teritorijas fotografēšanu. Kā vienu no pastāvīgajiem 
fotofiksācijas punktiem ieteicams izvēlēties teritorijas novērošanai paredzēto skatu 
platformu. Kā laba alternatīva varētu būt ikgadēja teritorijas fotofiksēšana no gaisa, 
izmantojot bez-pilota lidmodeļus, kas aprīkoti ar atbilstošu augstas izšķirtspējas foto, 
video kameru vai citiem piemērotiem sensoriem. 

Veģetācijas mozaīkas novērtēšanai izmantojami sekojoši indikatori: 
monodominantas parastās niedres platības, atklāta ūdens platības, krasta grīšļa 
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platības, dūņainu krastmalu augu sabiedrību (ar trejdaivu sunīti Bidens tripartita, 
nokareno sunīti B. cernua, parasto cirveni Alisma plantago-aquatica) platības, 
parastā miežubrāļa Phalaurus arundinacea un platlapu vilkvālītes Typha latifolia u.c. 
sabiedrību platības, to proporcijas. 

Monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks 
Šis monitorings veicams reizi 5-6 gados. Uzsākot šo monitoringu vispirms ir 
jāsagatavo dati, izmantojot esošos ortofoto un aviācijā bāzētās attālās izpētes datus 
par teritorijas iepriekšējo stāvokli. Iepriekšējā stāvokļa novērtējuma sagatavošanai 
nepieciešamas vismaz divas dienas kamerālai datu apstrādei. Pēc tam veicama 
kamerālo datu verificēšana, veicot teritorijas apsekojumu lauka apstākļos, kas 
patērētu vienu dienu. Viena cilvēkdiena vajadzīga atskaites sagatavošanai. 

Datu uzglabāšana 
Digitāli apstrādāti un uzglabāti dati, kā arī atskaites par šo veģetācijas monitoringu 
iesniedzami Dabas aizsardzības pārvaldē. 

Papildus monitorings 
Ik pēc sešiem gadiem vēlams veikt atkārtotu C2.2. teritorijā sastopamo Eiropas 
Savienības (ES) nozīmes biotopu pārkartēšanu. Sešu gadu cikls (2013.-2018.; 2019.-
2024. utt.) tiek izmantots ES Biotopu direktīvas ziņojumam, kad veicama ES nozīmes 
biotopu pārkartēšana. Pēc biotopu pārkartēšanas datus iesniedz Dabas aizsardzības 
pārvaldē, Natura 2000 datu bāzes aktualizācijai. ES nozīmes biotopu identificēšanai 
un kartēšanai izmantojama šim mērķim sagatavotā rokasgrāmata (Auniņš 2010). 

Ja C2.2. teritorijā apsekojumu laikā tiek konstatētas īpaši aizsargājamas sugas, tad 
jāveic sugas eksemplāru uzskaite, kā arī nosaka atradnes GPS koordinātes un iesniedz 
šos datus Dabas aizsardzības pārvaldei vai ievada dabas datu pārvaldības sistēmā 
OZOLS. 
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Griežu monitorings 
Kopš 2004. gada Skudrupītes zālājos tiek veiktas griežu uzskaites. Pēc griežu 
uzskaites datiem var spriest par populācijas skaita izmaiņām un analizēt 
ietekmējošos faktorus lokālā mērogā, kā arī, apvienojot datus ar citviet veiktām 
griežu uzskaitēm, spriest par kopējo šīs aizsargājamās sugas stāvokli Latvijā un 
Eiropā. Lai novērtētu, vai HYDROPLAN projekta aktivitātes ir devušas ilgtermiņā 
vēlamo rezultātu – uzlabojušas apstākļus griežu populācijas saglabāšanai un attīstībai 
Skudrupītes palieņu zālājos, ir nepieciešams turpināt griežu uzskašu veikšanu līdz 
HYDROPLAN projekta beigām un pēc tam. 

Uzskaites maršruts 
Līdzšinējā griežu uzskaite Skudrupītes zālājos veikta, sākot no kurgāna atlīkumotās 
Slampes posma ziemeļu galā un turpinot virzienā uz ziemeļiem doties pa ceļu. 
Uzskaites maršruta sākumkoordinātes pie kurgāna ir 463348 (X); 300112 (Y) un beigu 
koordinātes – 462103 (X); 302958 (Y). Norādītās koordinātes atbilst LKS 92 
transversā merkatora koordināšu sistēmai. Kopējais maršruta garums ir 3,5 km. Ar 
esošo maršrutu pietiek turpmākai griežu monitorings veikšanai. 

Uzskaites metodika 
Griežu uzskaiti Skudrupītes zālājos veic pēc griežu eksperta Oskara Keiša izstrādātas 
metodikas, kuru izmanto griežu stāvokļa novērtēšanai visā Latvijā. Uzskati veic pēc 
dzirdes, reģistrējot griežu tēviņu vokalizēšanas vietas kartē vai izmantojot GPS ierīci. 
Katru gadu uzskaiti atkārto divas reizes laikā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, dažkārt līdz 
jūlija vidum. Griežu tēviņi visaktīvāk dzied nakts laikā no pulksten 23:00 līdz 3:00, tad 
arī ieteicams veikt uzskaiti, ja vien ir piemēroti laikapstākļi. 

Veicot griežu uzskaiti nepieciešams reģistrēt laikapstākļus un zālāju 
apsaimniekošanas veidu. Apsekojot Skudrupītes zālājus vēlams novērtēt noganījuma 

pakāpi, pēc vizuāli novērotā, 
nosakot procentos uz visu 
zālāja kopējo platību: 

1) kailas augsnes laukumus 
(53. attēls);  

2) par 25 cm īsākas veģetācijas 
laukumus; 

3) par 25 cm garākas 
veģetācijas laukumus. 

Pēc pētījumos secinātā, 
griezes izvairās uzturēties zālē, 

kas ir īsāka par 25 cm (Wettstein et al. 2001, Atsma 2006, Berg, Gustafson 2007). Ja 

 
53. attēls. Taurgovju un Konik šķirnes zirgu izbradāts zālāja 
veģetācijas laukums Dunduru pļavās. Foto: R.Abaja (2013). 
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Skudrupītes zālājos dominēs īss zelmenis, tas liecinās par pārmērīgu noganījumu, kas 
var negatīvi izpausties kā griežu skaita samazinājums. Par pārāk intensīvu ganīšanas 
ietekmi var liecināt arī plaši dzīvnieku izbradāti kailas augsnes laukumi, kas gan var 
būt lokāli (vietās, kur dzīvnieki uzturas dienas lielāko daļu), tādēļ to loma vērtējama 
kopā ar citām pārganīšanas pazīmēm visā teritorijā (53. attēls). 

Datu uzglabāšana 
Pēc uzskaites maršruta iziešanas, griežu atrašanās punktus ievada ArcGIS 
programmā, sagatavojot shp punktveida datu slāni. Datus par noganījuma vai cita 
veida zālāju apsaimniekošanas stāvokli ievada MS Excel datubāzē. Pēc datu apstrādes 
un analīzes sagatavo atskaiti, kuru katru gadu iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē. 
Uzskaites rezultātus nosūta sugas monitoringa darbu koordinatoram Latvijā (šīs 
programmas izstrādāšanas laikā tas ir Oskars Keišs), kurš koordinē darbus un apkopo 
datus par šīs sugas stāvokli Latvijā. 

Monitoringa izpildei nepieciešamais laiks  
Griežu uzskaites veic katru gadu, divas reizes sezonā, kas kopumā patērē divas naktis 
putnu uzskaitei un divas dienas apsaimniekošanas ietekmes novērtējumam uz 
veģetāciju. Datu bāzes papildināšana, kartes sagatavošana, datu analīze un atskaites 
sagatavošana prasa vismaz vienu dienu.   
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