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Ievads
Projekta norises laiks: 2011. gada septembris – 2016. gada augusts
Izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde
Partneri: Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA, Vides risinājumu institūts
Finansētāji: Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonds un projekta
partneri
Projekta norises vieta: Ķemeru nacionālais parks
LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros
paredzēts veikt izpēti, projekta izstrādi un hidroloģiskā režīma atjaunošanu, lai atjaunotu
hidroloģisko režīmu degradētā augstajā purvā - Zaļā purva izstrādāto kūdras karjeru rajonā.
Šajā teritorijā vēsturiski attīstījies augstais purvs (ES biotopu kods 7110*), kurā pagājušā
gadsimta laika periodā no 1950. līdz 1960. gadam notika nosusināšanas un kūdras ieguves darbi.
Pārtraucot kūdras ieguvi, izveidotie susinātājgrāvji ir saglabājušies, turpinot susināt purva
virskārtu, kā rezultātā notikusi kūdras sadalīšanās, sēšanās un tās apaugšana ar kokaugiem un
augstajam purvam neraksturīgu veģetāciju.
Projekta mērķis ir atjaunot hidroloģisko režīmu, atjaunojot dabisko ūdens līmeni
Ķemeru nacionālā parka mitrāju teritorijās, kuras ietekmējusi nosusināšana. Hidroloģisko
režīmu ir paredzēts atjaunot Engures novada Smārdes pagastā 550 ha platībā.
Šī projekta mērķis atbilst ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas (laikposmam līdz 2020.
gadam) mērķiem un šīs stratēģijas 2. uzdevumā minētajam: līdz 2020. gadam nodrošināt
ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un
atjaunojot vismaz 15 % degradēto ekosistēmu.
Lai atjaunotu augstā purva biotopu, nepieciešams atjaunot šim biotopam raksturīgo
hidroloģisko režīmu un augstā purva attīstības procesus – kūdras akumulēšanos. Taču pirms
dažādu hidrotehnisko risinājumu meklējumiem būtiska ir teritorijas situācijas izpēte un
hidroloģiskā režīma īpatnību apzināšana. Tāpēc projekta ietvaros tika veikta vēsturisko materiālu
un datu izpēte. Materiāli tika apkopoti no tagadējā VSIA „Meliorprojekts” un „Latvijas
Lauksaimniecības muzejs”, kuram šobrīd ir nodoti arī bijušā Latvijas meliorācijas un zemkopības
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muzeja meliorācijas lietisko materiālu klāsts un meliorācijas sistēmu tehniskie projekti. Iegūtie
dati ļauj iepazīties ar laika periodu un īstenotajiem darbiem projekta teritorijās. Bez vēsturiskā
materiāla izpētes veikta arī teritorijas praktiskā izpēte, ietverot:
•

upju un grāvju tehniskā stāvokļa apsekošanu;

•

bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu, t.sk. ES nozīmes aizsargājamo teritoriju
kartēšanu;

•

projekta teritorijas uzmērīšanu ar aviācijā bāzētu lāzerskeneri un izveidojot
teritorijas 3D modeli;

•

gruntsūdens līmeņa mērījumu veikšanu;

•

projekta teritorijas lomu sērūdeņražu veidošanās procesos un potenciālo
atjaunošanas darbu ietekmi uz sērūdeņu veidošanās procesu modelēšanu;

•

hidroloģisko aprēķinu veikšana projekta teritorijai.

Tekstā izmantotie termini un saīsinājumi
Z karjers -

garākais izstrādātais karjers, kas atrodas projekta teritorijas ZA daļā.

D karjers -

īsākais izstrādātais karjers, kas atrodas projekta teritorijas DR daļā.

Sērūdeņradis –

H2S, bezkrāsaina gāze ar raksturīgu puvušu olu smaku.

Susinātājgrāvis –

perpendikulāri karjeriem novietotie grāvji, kas veic teritorijas susināšanu.

Savācējgrāvis -

paralēli karjeriem novietotie grāvji, kas veic ūdeņu savākšanu no
susinātājgrāvjiem.

Izstrādātie kūdras
karjeri –

ar ūdeni piepildītās ūdenskrātuves, kas izveidojušās pēc kūdras ieguves
darbiem ar karjeru metodi (Z un D karjeri).
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1. Biotopa atjaunošanas programmas mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir atjaunot augstā purva biotopu 550 ha platībā Zaļajā purvā, kas
atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā un kura dabisko ūdens apmaiņas režīmu ietekmējusi
nosusināšana.
Augstā purva biotopa atjaunošana ir būtiska, ne tikai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai, tai skaitā arī Latvijas starptautisko saistību dēļ (Ramsāres konvencija par
starptautiskas nozīmes mitrājiem, ES Sugu un biotopu Direktīva (92/43/EEC)), bet arī no vides
kvalitātes viedokļa, jo dabiski augstie purvi, salīdzinot ar degradētām purvu platībām, veic
oglekļa savienojumu akumulāciju, stabilizē ūdens režīmu un samazina biogēno elementu
noteci. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam līdz 2020. gadam tās 2. uzdevumā
paredz, ka „Līdz 2020. gadam nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu un
uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15 % degradēto ekosistēmu”.

Biotopa atjaunošanas programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1) raksturot projekta teritorijas apkārtni, apkopot vēsturisko un esošo informāciju, kā arī ar
attālās izpētes metodēm iegūt papildinošu informāciju;
2) raksturot un kartēt projekta teritorijā esošos biotopus un to grupas (purvi, meži, zālāji,
ūdensobjekti);
3) veikt teritorijas hidroloģijas raksturošanu, novērtēt izmaiņu cēloņi;
4) sagatavot iespējamos biotopu atjaunošanas scenārijus;
5) veikt hidroģeoloģisko modelēšanu, apkopojot tās rezultātus un sniedzot iespējamo
atjaunošanas scenārijus īstenošanas ietekmju prognozes;
6) raksturot biotopu atjaunošanas iespējamo ietekmi uz saimnieciski izmantojamām
teritorijām;
7) raksturot šā brīža un biotopu atjaunošanas iespējamo ietekmi uz sērūdeņu veidošanās
procesiem;
8) raksturot ieguvumus no dabas vērtību atjaunošanas projekta teritorijā;
9) sagatavot biotopu atjaunošanas pasākumu kompleksa aprakstu optimālajam scenārijam;
10) apkopot informāciju tehnisko noteikumu pieteikuma sagatavošanai;
11) sagatavot atjaunošanas darbu ietekmes uz biotopu stāvokli monitoringa metodiku.
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2. Apvidus situācijas raksturojums
Ķemeru nacionālā parka vispārējais raksturojums
Ķemeru nacionālais parks (ĶNP) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama teritorija, kas veidota
ar mērķi aizsargāt reti sastopamas un apdraudētas sugas un biotopus. Viens no ĶNP
pamatuzdevumiem ir saglabāt ne tikai dabas teritorijas, bet arī kultūrvēsturisko mantojumu un
kurortoloģiskās vērtības, aizsargājot nacionālā parka teritorijā esošos minerālūdeņus un to
veidošanās procesus. ĶNP teritorijā ir iekļauti arī starptautiski nozīmīgi mitrāji (Kaņiera ezers),
kas no 1995. g. ir noteikts kā Ramsāres konvencijas „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši
kā ūdensputnu dzīves vidi” vieta.
ĶNP ir dibināts 1997. gada 12. jūnijā, saskaņā ar „Ķemeru nacionālā parka likumu”, parka
platība ir 36 180 ha.. ĶNP ģeogrāfiski novietots Jūrmalas pilsētas teritorijas rietumu daļā un
Engures, Tukuma, Babītes un Jelgavas novados (pirms administratīvi teritoriālās reformas –
Valgundes, Salas, Džūkstes, Slampes, Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastos (Ķemeru
nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, 2002).
Jau Krievijas impērijas laikā, 18. gs. otrajā pusē, tika pētīti Ķemeru apkārtnes sērūdens
avoti un tika vērtētas to ārstnieciskās īpašības. 1838. gadā oficiāli dibināts Ķemeru kūrorts, vēlāk,
1922. gadā Ķemeriem piešķirts ciema statuss, savukārt 1928. gadā Ķemeriem piešķirts pilsētas
statuss.
Kopš 2004. gada ĶNP ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes dabas aizsargājamo teritoriju
tīklā NATURA 2000, kas nosaka pasākumu kopumu dabas vērtību saglabāšanai. No kopējās
NATURA 2000 teritorijas platības 25% aizņem jauktie meži, pie kuriem pieder arī projekta
ietvaros atjaunojamie purvainie meži (ES aizsargājamā biotopa kods 91D0*) un staignāju meži
(9080*), 24% ir purvi (tai skaitā projekta ietvaros atjaunojamā augstā purva Zaļajā purvā
teritorija) un 2% mitrās pļavas, pie kurām pieder arī atjaunojamās upju palieņu pļavas.

Ģeogrāfiskais novietojums
Projekta HYDROPLAN rīcības teritorija C.1, kurā paredzēts veikt augstā purva
atjaunošanu, atrodas rajonā starp Zaļo kāpu un Smārdes Kūdru (1., 2. attēls).
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1. attēls. Ķemeru nacionālā parka (sarkanā krāsā) un lielāko ūdensteču, ūdenstilpju (zilā krāsā)
ģeogrāfiskais novietojums Latvijas teritorijā.
2. attēls. Projekta HYDROPLAN rīcības teritorija C.2, C.3., un C.1 (augstā purva atjaunošanu
paredzēts veikt ar sarkanu krāsu iezīmētajā rīcības C.1 teritorijā.
Projekta HYDROPLAN sākotnēji izvēlētās rīcības teritorijas C.1 platība aptvēra 550 ha,
taču veicot teritorijas izpēti, reljefa informācijas analīzi (augstas precizitātes dati, kas tika ievākti
izmantojot uz aviācijas platformas bāzētu lāzerskeneri (LiDAR)), kā arī apsekojot teritoriju dabā
tika secināts, ka sākotnēji izvēlētā C.1 teritorija (2. attēlā ar pārtrauktu līniju) neaptver visu
degradēto augstā purva platību, turklāt ZA daļā sākotnējā rīcības teritorija beidzas tuvu pie
savācējgrāvja, kura ietekmētā teritorija (gan gruntsūdens līmeņa samazinājums, gan arī
veģetācija izmaiņas) turpinās arī ārpus izvēlētās rīcības teritorijas. Priekšizpētes secinājumu
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rezultātā tika izlemts precizēt rīcības C.1 teritoriju, mainot tās robežu novietojumu apvidū un
palielinot ietverto platību līdz 607 ha (2. attēlā ar dzeltenu līniju), ko akceptēja projekta partneri
un eksperti. Šāds izmainītais rīcības teritorijas C.1 izvietojums ļāva sekmīgi turpināt teritorijas
hidroloģiskā režīma atjaunošanas scenāriju izstrādi, kas ļautu sekmīgi uzlabot šajā teritorijā
konstēto un potenciāli veidojamo īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli vienlaikus neradot draudus
blakus esošajām teritorijām. Rīcības C.1 teritorijas precizēšanas rezultātā tika iegūti izpētes
rezultāti par plašāku teritoriju, kā arī izvēlētais hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu
kopums sniedz iespēju kompleksi uzlabot degradēto ES nozīmes biotopu stāvokli visā rīcības
teritorijā, kurā konstatēti degradētie purvu biotopi un tos ietekmējošās meliorācijas sistēmas.

Klimats
ĶNP teritorijas gaisa vidējā gada temperatūra ir +5,7 grādi pēc Celsija. Klimatisko rādītāju
dati iegūstami tikai no tuvākajām meteostacijām, kas atrodas Rīgā (“Rīga - Universitāte”),
Jelgavā un Kalnciemā. Atmosfēras nokrišņu daudzums svārstās no 380,9 mm 1963. gadā līdz 874
mm 1985. gadā, bet nokrišņu daudzums ar 50% nodrošinājumu (katru otro gadu ir šāds vai
lielāks nokrišņu daudzums) ir 629 mm/gadā (novērojumu periods: 1949.-1988. gads; Prols,
2010). Iztvaikošana tajā pašā laika periodā ir mainījusies no 189 mm 1985. gadā līdz 568 mm
1967. gadā. Vidēji iztvaikošana ar 50% nodrošinājumu ir 434 mm/gadā. Tādējādi teritorijas
atmosfēras nokrišņu bilanci (ar 50% nodrošinājumu) var raksturo sekojoši:
- nokrišņu daudzums – 629 mm/gadā,
- iztvaikošana – 434 mm/gadā vai 69% (no kopējā nokrišņu daudzuma),
- virszemes notece un infiltrācija – 195 mm/gadā vai 31% (Prols, 2010).
Laika periodā 01.06.2012-01.06.2013. nokrišņu daudzums sastādīja 711 mm (LVĢMC
dati). Tas nozīmē, ka klimata mainība šajā teritorijā nav radījusi būtiskas izmaiņas nokrišņu
daudzumā un turpina variēt iepriekš minēto apjomu ietvaros. Klimatisko apstākļu apzināšana
ļauj precīzāk plānot atjaunošanas darbus un prognozēt to ietekmi uz projekta rīcības teritoriju
C.1.
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Tomēr jāatzīmē, ka atsevišķās teritorijas vietās iztvaikošanas, virszemes noteces un
infiltrācijas apjomi var būt krasi atšķirīgi. To nosaka kvartāra nogulumu ģeoloģiskā uzbūve, t.i.,
vietās, kur izplatīti labi filtrējošie smilšainie nogulumi, iztvaikošanas apjoms krasi krītas, jo
norisinās strauja atmosfēras nokrišņu infiltrācija gruntsūdeņos. Atsevišķos gadījumos tā sasniedz
pat līdz 50% no kopējā nokrišņu apjoma. Savukārt citas proporcijas novērojamas lielo purvu
teritorijā. Piemēram, 1967. gadā ūdens iztvaikošana no Lielā Ķemeru tīreļa virsmas sasniedza
443 mm (vairāk kā 70% no kopējā nokrišņu daudzuma) (Prols, 2010).
Bezsala periods ĶNP teritorijā vidēji ilgst 130 – 140 dienas. Pastāvīga sniega sega veidojas
decembra otrajā pusē un nokūst marta otrajā pusē, tās vidējais biezums ir ~ 20 cm un niegs
saglabājas 68–89 dienas gadā. Pēdējos gados sniega segas biezums samazinās, tā ir nepastāvīga,
ko veicina biežie atkušņi. Vidējais maksimālais sniega segas biezums ar iespējamību reizi 10
gados ir 86 cm. Pirmās rudens salnas vērojamas oktobra beigās, bet pēdējās pavasara salnas aprīļa beigās, maija sākumā.

Ģeoloģija
Kristāliskais pamatklintājs atrodas apmēram kilometra dziļumā, tos pārklāj kembrija,
ordovika un silūra nogulumi.
Apmēram 300 m dziļumā atrodas Narvas svītas nogulumu virsma, kas ir reģionālais
sprostslānis visai Latvijas teritorijai. To pārsedz Ķemeru, Pērnavas, Arukilas, Burtnieku, Gaujas un
Amatas svītas nogulumi.
Pļaviņu un Salaspils svītas nogulumi atrodas tuvāk kvartāra nogulumiem, un to loma
ūdens apmaiņas un sērūdeņraža veidošanās procesos ir nozīmīgāka, nekā zemāk izvietotajiem
nogulumu slāņiem. Pļaviņu svītas (D3pl) nogulumi ir jūras karbonātiskie nogulumieži (dolomīti
un merģeļi, retāk māli). Pilns biezums sastāda 14 – 15,5 m.
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3. attēls. Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte. Pelēka iekrāsota bQ4 (kūdras) nogulumu kopējā
izplatība (Hidroģeoloģiskā modelēšana (PAIC), 2013).
Daļā teritorijas Pļaviņu svītu pārsedz Salaspils svītas (D3slp) nogulumi, kas veidojušies jūras
lagūnās. Līdz ar to bez dolomītiem un merģeļiem svītas sastāvā parādās arī ģipši un māli. Šie ieži
izplatīti gandrīz visā ĶNP teritorijā, izņemot tā ziemeļu un austrumu daļu, kā arī apraktās ielejas
un lokālo struktūru velves. Pilns svītas nogulu biezums vidēji ir 19,5-20,5 m. Gandrīz visā
izplatības areālā nogulumi atsedzas pirmskvartāra virsmā. Virzienā uz dienvidiem svītu pārsedz
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jaunāki devona nogulumi, un tās pamatnes absolūtās atzīmes mainās no +2,43 m v.j.l. ziemeļos
līdz –40.6 m v.j.l. dienvidos. Šī likumsakarība nav novērojama lokālo struktūru rajonos (Smārdes
struktūrā svītas pamatnes absolūtā atzīme ir +12.2 m v.j.l.).
Kvartāra nogulumi (3. attēls) ĶNP teritorijā ir veidojušies gan ledāju darbības rezultātā,
gan pēc ledus laikmeta, gan mūsdienās. Nogulumu biezums variē, apraktajās ielejās sasniedzot
vislielāko biezumu (Valguma ezera un Klapkalnciema apkārtnē – 157 m, Jaunķemeru apkārtnē –
59 m, Slampes apkārtnē – 31 m). Eolie nogulumi (vQ3ltv) sastopami šaurā joslā līnijā Kalnciems–
Kūdra–Fazāni-Čaukciems. Šie nogulumi veido kāpu grēdas, masīvus un atsevišķas kāpas.
Nogulumi atsedzas zemes virspusē un tikai dažviet (piekājē) tos pārsedz purvu nogulumi. Eolo
nogulumu biezums ir atkarīgs no to veidoto reljefa formu relatīvā augstuma. Tas svārstās no
dažiem desmitiem cm līdz pat 20 m. Tos veido labi šķirotas sīkgraudainas, retāk vidēji graudainas
smiltis.
Purvu (bQ4) nogulumu izplatība ir ļoti plaša (3. attēls). ĶNP teritorijā sastopami visi trīs
purvu tipi – augstais, pārejas un zemais, taču, galvenokārt izplatīti augstie purvi. Kūdras biezums
vidēji 4,0–6,5 m, maksimālais (8,5 m) konstatēts Lielajā Ķemeru tīrelī. Purvi ir ļoti nozīmīgi
sērūdens veidošanā, jo tie ir galvenais ar organiskajām vielām bagātināto ūdeņu avots. Galvenie
purvi, kas piedalās sērūdens veidošanā, ir Lielais Ķemeru tīrelis, Raganu, Zaļais un Slokas purvs.

Hidroģeoloģiskā situācija
ĶNP atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Pēc hidroģeoloģiskajiem
apstākļiem Ķemeru apkārtnē iežus, tāpat kā visā baseina teritorijā, iedala 3 zonās: I Aktīvās
ūdens apmaiņas (saldūdeņu) zona kopējam biezumam svārstoties no 247 m (Slokas pacēluma)
līdz 272 m (Kalnciema rajonā).
Salaspils (D3Slp) horizonts, tāpat kā zemākie esošie ūdens horizonti raksturojas ar
pazemes ūdeņu plūsmu A, ZA virzienā uz jūru un Lielupi. Augstāks ūdens līmenis novērojams
ĶNP austrumu daļā un Lielā Ķemeru tīreļa kupolā, ko izraisa “filtrācijas logi” – apgabali bez
morēnas pārklājuma, caur kuriem notiek kvartāra horizonta ūdeņu infiltrācija Salaspils
ūdensnesošajā slānī. Līmeņu svārstības Salaspils horizontā ir tādas pašas, kā kvartāra horizontā,
bet ar mazāku amplitūdu, kas norāda uz abu horizontu saistību. Salaspils svītas ūdens horizonta
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līmenis Zaļā purva karjeru apkārtnē ir 0-2 m zemāks par kvartāra nogulumu ūdens horizonta
līmeni, savukārt Smārdes apkārtnē >4 m. Zaļā purva Z karjera vidusdaļā ir mazs apgabals, kur
Salaspils svītas ūdens horizonta līmenis ir augstāks par kvartāra ūdens līmeni. Lielākajā daļā Zaļā
purva teritorijas Salaspils ūdens horizonta līmenis ir augstāks par Pļaviņu ūdens horizontu.
Salaspils svītas ūdeņi nav izplatīti pie Medupītes iztekas no Zaļā purva Z karjera.
Pļaviņu horizontu veido dolomīti, dolomītmerģeļi un merģeļi un tā ūdens nesošajā
horizontā ir izteikta pazemes ūdeņu filtrācija austrumu virzienā. Augstākais ūdens līmenis ir ĶNP
austrumu malā, kas atbilst Pļaviņu svītas maksimālajam pacēlumam šajā apgabalā. Pļaviņu
ūdensnesošajā horizontā zem Zaļā purva dominē filtrācija ZA virzienā. Purva gruntsūdens līmeņa
paaugstināšana praktiski neietekmē šīs plūsmas raksturu.
II Palēninātās ūdens apmaiņas (sāļūdeņu) zonu no brīvās ūdens apmaiņas zonas atdala
reģionālais ūdensnecaurlaidīgas slānis – Narvas (D2nr) horizonta māli un merģeļi. No šīs zonas
tiek iegūta lielāka daļa minerālūdeņu.
III “Stagnanto” (sālsūdeņu) zona. Mineralizācijas pakāpe ir ļoti augsta (ap 115 g/l), taču
tie novietoti vēl zemāk par palēninātās ūdens apmaiņas zonu.

Virszemes ūdensobjekti
Upes (4. att.): ĶNP teritorijā atrodas Slocenes upe, kura caur Kaņiera ezeru un
Starpiņupīti ietek Baltijas jūras Rīgas līcī, Vēršupīte, Medupīte, Vecslocene, kā arī Vecbērze un
vairākas nelielas ūdensteces, kas ieplūst Lielupē. Dabisko ūdens noteci ir ietekmējusi kanālu un
meliorācijas sistēmu izbūve. Kopš Kaņiera ezers ar kanālu (Starpiņupīti) savienots ar jūru,
Slocenes upe vairs neietek Lielupē, savukārt Slocenes vecā gultne (Vecslocene) posmā starp
Kaņiera un Dūņiera ezeriem ievadīta meliorācijas grāvju tīklā. Dūņieris arī savienots ar jūru,
izrokot kanālu (Siliņupi). Vecslocene uzņem ūdeņus no Raganu purva, ietek Slokas ezerā un tālāk
Lielupē. Vēršupīte uzņem noteci no Lielā Ķemeru tīreļa Z daļas, Zaļā un Raganu purva D daļas,
tek cauri Ķemeriem un ietek Vecslocenē netālu no tās ietekas Slokas ezerā.
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4. attēls. Ūdensteču tīkls (iezīmēta ĶNP teritorija un HYDROPLAN projekta rīcību teritorijas C.1.,
C.2. un C.3).
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Ezeri un ūdenskrātuves. Lielākie ūdensobjekti ir Kaņiera, Valguma, Slokas un Dūņiera
ezeri, kā arī izstrādātie dolomīta karjeri pie Kaļķa, Zaļā purva karjeri un pie Smārdes ciema esošie
kūdras izstrādes lauki, kuros izveidojušās ūdenskrātuves.
Grāvji. Teritorijā ierīkotas meloriācijas grāvju sistēmas, to skaitā susinātjgrāvju tīkls ap
Zaļajā purvā esošajiem izstrādātajiem kūdras karjeriem.
Notece: Zemes virsmas slīpumi ĶNP teritorijā ir ļoti niecīgi. Līdzīgos gadījumos
ūdensteces ir spēcīgā ūdens uztvērēju ietekmē. Samērā intensīvu nokrišņu gadījumos Ķemerus
apdraud plūdi, kas rodas, pārplūstot Vēršupītei. Kā iespējamais cēlonis tam varētu būt
meliorācijas grāvju tīkls upes augštecē, kas strauji piegādā ūdeni no plašas teritorijas, kuru
Vēršupītes lejtece nespēj novadīt Slokas ezerā. Kā relatīvi vāja vērtējama caurtece Vecslocenei
lejpus Slokas ezera, līdz ar to arī notece no Ķemeriem ir apgrūtināta.
Pēc “Lauksaimniecības zemju nosusināšanas projektēšanas instrukcijas” kartogrammas
noteiktie ĶNP teritorijas hidroloģiju raksturojošie lielumi:
•

Veģetācijas perioda vidējais noteces modulis – 4 l/s km2.

•

Gada vidējā notece – 180 – 200 mm.

•

Drenu aplēses noteces modulis aramzemēs un ganībās – 0,6 – 0,7 l/s ha.

•

Diennakts maksimālo nokrišņu intensitāte (p = 10%) – 0,50 – 0,55 l/s ha.

•

Pavasara palu noteces slānis (p = 1% jeb 1 reizi 100 gados) – 180 mm

•

Pavasara palu noteces slānis (p = 10% jeb 1 reizi 10 gados) – 130 mm.
Sēravoti. Ķemeros konstatēti aptuveni 30 avoti (Stinkule‚ 1998), daži no tiem

parādījušies tikai pēc meliorācijas darbu uzsākšanas 20. gs. 30. gados. Tie pieskaitāmi aukstajiem
minerālūdeņiem. ĶNP teritorijā sēravotu izplūde notiek vairākās vietās. Šeit bijuši arī dabiski
sēravoti, kuri apsīkuši pēc meliorācijas grāvju ierīkošanas (Galeniece, Cukermanis, 1958). Raganu
purva sērūdeņu avotiem ir ļoti augsta notece ar augstām sērūdeņraža koncentrācijām, kas
izplūstot veido dīķus. Šajos dīķos novērojama krasa pāreja no skābas sfagnu kūdras uz sārmainu
avotkaļķu vidi. Zaļā purva Z daļā atrodas vairāki sēravoti, kas koncentrējas Smirdgrāvja tuvumā
un atklājušies pēc grāvja izrakšanas. Arī Lielā Ķemeru tīreļa ZR malā ir konstatēta sēravotu
grupa.
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Purvu raksturojums
Ņemot vērā to, ka lielāko daļu no projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijas aizņem
purvu platības, nepieciešams sniegt purva kā eskosistēmas raksturojumu. Purvs ir zemes platība
ar pastāvīgu vai ilgstošu mitruma režīmu un specifisku augu valsts atlieku uzkrāšanos, kas laika
gaitā veido kūdru, (Auniņš (red.), 2010). Pēc Latvijas kūdras atradņu klasifikācijas, par purvainu
vietu var uzskatīt tādu teritoriju, kurā kūdras slānis pārsniedz 30 cm biezumu (Nusbaums,
Rieksts, 1997), bet no bioloģiskā aspekta par purvu sauc tādu teritoriju, kurā kūdras slāņa
biezums ir 5 cm un šai teritorijai ir raksturīga purvam raksturīgā augu valsts (Nomals, 1936).
Augsto purvu hidroloģisko režīmu nosaka un to ietekmē atmosfēras nokrišņi, virszemes
ūdeņi un gruntsūdeņi (Laitinen et al., 2007). Augstiem purviem raksturīga atmosfēras nokrišņu
akumulēšana kupola daļā, savukārt papildināšanās no virszemes, pazemes un atmosfēras
nokrišņu ūdeņiem no augstā purva sateces baseina raksturīga purva kupola pieguļošajām
platībām. Purvi netieši ietekmē arī klimata mainības sekas, jo tie spēj uzkrāt sevī lielu daudzumu
oglekļa savienojumus.
Augstajos purvos ir 89–94% ūdens un tikai 6-11% sausnas, ko veido kūdra. Ūdens ir
saistīts ar kūdru veidojošo sausnu, un smaguma spēka iespaidā aizplūst tikai kūdrā esošais
brīvais ūdens (Romanov, 1968), līdz ar to purvi ir ievērojami mitruma uzkrājēji. Purva kūdras
augšējā daļā, kurai raksturīga vāji sadalījusies kūdra (sadalīšanās pakāpe <20% (Šņore, 2004)), ir
raksturīgas labas filtrācijas īpašības, savukārt sliktākas infiltrācijas spējas ir kūdras zemākos
slāņos, kuros ir kūdra ar augstāku sadalīšanās pakāpi un lielāku sablīvējumu. Tāpēc ūdens
plūsma notiek pa virsējo, tā saucamo aktīvo slāni, kura biezums parasti ir 0,4-0,9 m (Romanov,
1968).
Purvu pamatni lielākoties veido ūdens necaurlaidīga morēnas mālsmilts, un ūdens
infiltrācija praktiski nenotiek. Nokrišņu ūdeņiem uzkrājoties purva masīvā, liekais ūdens no
kupoliem tek uz purva perifēriju, kur atrodas zemie purvi, ūdenstilpes un iztekošo upju sākumi.
Purvu hidroloģiskā režīma un noteces izmaiņas dabiski notiek, pieaugot purva kupolam,
kā rezultātā pasliktinās saistība ar gruntsūdeņiem. Tomēr daudz būtiskākas izmaiņas rada grāvju
rakšana purvā, kā rezultātā pastiprinās ūdens aizplūšana no purva kupola. Grāvji šķeļ aktīvo
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slāni, pārtver tur esošo ūdeni un daudz straujāk novada prom no purva. Grāvju ietekmes zonā
pastiprinās gruntsūdens līmeņa svārstības purvā:
•

netraucēta režīma apstākļos gruntsūdens līmeņa gada amplitūda ir 0,15-0,2 m;

•

traucēta režīma apstākļos (atkarībā no grāvja dziļuma) gruntsūdens līmeņa gada
amplitūda var pārsniegt 1 metru.

Ierīkojot dambjus uz purva grāvjiem, iespējams aizkavēt ūdens noplūdi no purva, un daļēji
atjaunot sākotnējo hidroloģisko režīmu, samazinot gruntsūdens līmeņa sezonālās svārstības
(Dēliņa, 2011).
Atšķirībā no upēm, kurām ir nosakāms upes sateces baseins, augstajiem purviem ir
zināma purva platība, taču ūdens tajos nonāk nokrišņu veidā, līdz ar to netiek izdalīts
ūdensguves baseins. Lielākā daļa ūdens (virs 70 %) no purvu platībām iztvaiko, bet atlikušais
ūdens daudzums noplūst pa iztekošajām ūdenstecēm un infiltrējoties. Projekta HYDROPLAN
rīcības C.1. teritorija atrodas ĶNP dabas lieguma zonā un pēc zemes izmantošanas veida
pieskaitāms pie mežu zemēm, kas pilnībā pieder valstij. Tas nozīmē, ka projekta teritorijai nav
kopēju robežu ar privāto īpašnieku zemes platībām. No kopējās 550 ha projekta HYDROPLAN
rīcības teritorijas C.1. platības 400 ha ir apauguši ar dažāda vecuma un augstuma bērziem (60 %)
un priedēm (40 %), bet 150 ha platībā ir saglabājusies atklāta purva ainava. Tuvākās privāto
īpašnieku zemes platības (5. attēls) novietotas 1,1 km attālumā uz Z no Z karjera blakus
Smirdgrāvim, kā arī Antiņciema un Kūdras ciemos. Attālums no projekta teritorijas līdz ciemiem
sasniedz 2 km Smārdes Kūdras gadījumā, bet līdz Antiņciemam attālums pārsniedz 3 km. Ņemot
vērā to, ka augstā purva atjaunošana projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā neparedz
būtisku gruntsūdens līmeņa paaugstināšanu, bet gan tā stabilizēšanu, tad projekta rīcību radītās
izmaiņas nesasniegs apdzīvotās vietas un tuvāko privātīpašnieku zemes platības, ko uzskatāmi
parāda hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti. Projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorija
robežojas ar ainavu aizsardzības zonā esošām platībām, kas atrodas 0,5 km attālumā uz R no D
karjera. Arī šo platību plānotās rīcības neietekmēs, jo šī zona atrodas uz cita substrāta un tās
novietojums v.j.l. ir augstāks par projekta teritoriju.

16

5. attēls. Privāto zemju izvietojums Zaļā purva apkārtnē (ar krāsu iezīmētas privātīpašumā
esošās platības).
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Normatīvie akti
Starptautiskās un Eiropas Savienības noteiktās saistības
Visa projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā – Ķemeru nacionālajā parkā, kurš izveidots 1997. gada 12. jūnijā un kopš 2004. gada
atzīts par Eiropas Savienības aizsargājamu dabas teritoriju Natura 2000. Natura 2000 tīkls
izveidots, lai ieviestu ES Putnu direktīvas (pilnais nosaukums – Eiropas Parlamenta un Eiropas
Padomes direktīva 2009/147/EC “Par savvaļas putnu aizsardzību” (30.11.2009.)) un Biotopu
direktīvas (pilnais nosaukums – Eiropas Padomes Direktīva 92/43/EEC “Par dabisko biotopu,
savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību” (1992. gada 21. maijs)). Direktīvu mērķis ir
saglabāt ES nozīmes aizsargājamās sugas un biotopus tā, lai ar biotopu aizņemtā teritorijas
platība būtu stabila vai paplašinātos, bet attiecībā uz sugām – lai sugas dabiskais izplatības areāls
nesamazinātos un sugas populācija būtu dzīvotspējīga. Ņemot vērā to, ka NATURA 2000 teritoriju
tīkla izveide ir viens no sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanas līdzekļiem, jo direktīvas
paredz sugu un biotopu aizsardzību arī ārpus NATURA 2000 teritorijām, šīs direktīvas mērķu
sasniegšana ir ietverta likumos Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (02.03.1993.,
grozījumi 30.10.1997., 28.02.2002., 12.12.2002., 20.11.2003., 15.09.2005., 10.05.2007.) un
projekta teritorijai Ķemeru nacionālā parka likums (30.05.2001., grozījumi 13.12.2007.,
21.05.2009., 16.12.2010., 20.06.2013., 07.11.2013.). Šo likumu definētie mērķi ietver ES
direktīvu mērķus - aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, kutūrvēsturiskās un kulturoloģiskās
vērtības un nodrošināt zinātniskos pētījumus, kā arī kalpotu sabiedrības atpūtas, izglītošanas un
audzināšanas nolūkiem un veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību.
Veicot jebkādas hidroloģiskās atjaunošanas darbības jāņem vērā ES Ūdeņu
struktūrdirektīva 2000/60/EC, kas apstiprināta 2000. gada 20. decembrī un kuras mērķis ir
aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgtspējīgu
ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas procesu. To veido šādi
pamatprincipi: vienota aizsardzība visiem ūdeņiem ‒ upēm un ezeriem, jūras piekrastes un
pazemes ūdeņiem. Jānodrošina, ka 2015. gadā visu ūdeņu kvalitātei jābūt labai. Ūdeņu
struktūrdirektīva 2000/60/EC tiek papildināta ar direktīvu „Eiropas Parlamenta un Padomes
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Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību”. Šo prasību un ieteikumu
īstenošanu Latvijā reglamentē Ūdens apsaimniekošanas likums, kas ir spēkā no 2002. gada 26.
oktobra un ir galvenais normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanā un aizsardzībā. Likuma mērķis ir
izveidot virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu kas veicina
ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, uzlabo ūdens vides aizsardzību, nodrošina
ūdeņu aizsardzību un sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu. Likums
nosaka, ka turpmāk ūdeņu aizsardzības pasākumi, efektivitāte un lietderība ir jākontrolē nevis
administratīvajās, bet upju baseinu robežās.
Latvijai saistošas bez ES direktīvām ir arī valsts ratificētās starptautiskās konvencijas.
Nepieciešamību saglabāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, kā arī nosakot īpaši
aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas un aizliegtos nonāvēšanas, gūstīšanas un citāda veida
izmantošanas līdzekļus un paņēmienus nosaka Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un
dabisko dzīvotņu saglabāšanu, kas pieņemta 16.09.1970.

Teritorijai un dabas aizsardzībai saistošie normatīvie akti
Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000 ar grozījumiem 15.09.2005.,
26.10.2006.) regulē sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, veicina
populāciju un biotopu saglabāšanu, kā arī regulē īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas
kārtību. Likums nosaka valsts pārvaldes un institūciju kompetenci, un zemes īpašnieku un
pastāvīgo lietotāju pienākumus un tiesības sugu un biotopu aizsardzībā, kā arī nepieciešamību
veikt sugu un biotopu monitoringu. Likumā 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 darbi.
Latvijas Republikas likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (02.03.1993.,
grozījumi 30.10.1997., 28.02.2002., 12.12.2002., 20.11.2003., 15.09.2005., 10.05.2007.) definē
aizsargājamo teritoriju kategorijas un nosaka nepieciešamību tām izstrādāt dabas aizsardzības
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plānus, individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, un nosaka Natura 2000
teritorijas valstī.
Vides aizsardzības likums (02.11.2006., ar grozījumiem 21.06.2007., 14.02.2008.) nosaka
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību institūciju kompetenci
vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesības uz
kvalitatīvu dzīves vidi, LR iedzīvotāju pienākumus vides aizsardzībā un dabas resursu
izmantošanā, sabiedrības tiesības saņemt informāciju par vidi un piedalīties ar vides aizsardzību
saistītu lēmumu pieņemšanā.
Aizsargjoslu likums (11.03.1997., ar grozījumiem: 21.02.2002; 19.06.2003., 22.06.2005.,
06.03.2008.) nosaka vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu veidus, kuru galvenais
uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi.
Purviem noteiktais aizsargjoslu platums (7.1.pants):
•

10 līdz 100 ha lielām platībām — 20 metru josla;

•

par 100 ha lielākām platībām — 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz

sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100
metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm. Tas nozīmē, ka Zaļajam
purvam ir piemērojama 100 m aizsargjosla, kas attiecas uz jebkādām veicamajām aktivitātēm
purva perifērijā. Ņemot vērā augstā tipa purva biotopa atjaunošanas specifiku un projekta
HYDROPLAN rīcības C.1. atrašanās vietu, nenotiks darbības, uz kurām būtu attiecināms šis
likums.
Likums Par ietekmes uz vidi novērtējumu (14.10.1998, groz. 30.05.2001., 19.06.2003.,
26.02.2004., 15.09.2005., 07.06.2007.) un 2004. gada 17. februārī pieņemtie Ministru kabineta
Noteikumi Nr.87 ”Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi”, kas precīzi reglamentē likumā “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto prasību izpildes mehānismu paredz, ka ietekmes uz vidi
novērtējums jāveic, ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (NATURA 2000 vietu).
Uz projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā esošiem mežiem attiecas Meža likums
(24.02.2000), kas cita starpā nosaka, ka par mežu apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās atbild Dabas aizsardzības pārvalde, kas atrodas Vides aizsardzības un reģionālās
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attīstības ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar šo likumu, augstā purva biotopa atjaunošanai Zaļajā
purvā koku ciršana atbilst atmežošanas cirtes nosacījumiem, jo tā nepieciešama īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanai. MK noteikumi Nr. 935, 18.12.2012. „Noteikumi par koku
ciršanu mežā” nosaka vispārējo ciršanas kārtību atmežošanas cirtēs. Savukārt MK noteikumi
Nr. 325,18.06.2013 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotņu atjaunošanu mežā” konkrēti definē, ka atmežošanas cirtes šajā gadījumā ir atļautas, jo
paredzēts atjaunot īpaši aizsargājamu biotopu. Pirms atmežošanas nepieciešams saņemt
atzinumu no Dabas aizsardzības pārvaldes, iesniedzot MK noteikumos Nr. 325 minētos
dokumentus (iesniegumu ar norādītu teritorijas atrašanās vietu; atjaunojamā īpaši aizsargājamā
biotopa veidu vai īpaši aizsargājamo sugu un tās dzīvotnes veidu un zemes lietošanas veidu pēc
atmežošanas; plānoto darbību sadalījumā pa plānoto darbu veidiem; atmežojamo platību
sadalījumā pa meža nogabaliem, ja ar plānoto darbību teritorija tiks atmežota; profilaktisko
pasākumu aprakstu, eksperta atzinumu u.c.). Tāpat attiecināmi MK noteikumi Nr.189 “Dabas
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (08.05.2001., ar grozījumiem 26.02.2002.,
08.02.2005.,

17.05.2005.)

nosakot

vispārējās

dabas

aizsardzības

prasības

meža

apsaimniekošanā.
Likums Par zemes lietošanu un zemes ierīcību (21.06.1991.) nosaka zemes lietotāju
tiesības un regulē zemes lietošanas un zemes ierīcības pamatnoteikumus.
Netieši uz projekta HYDROPLAN aktivitātēm attiecināmi arī sekojoši likumu:
•

Tūrisma likums (17.09.1998., ar 2003. gada 27. februāra grozījumiem) nosaka kārtību,
kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) darbojas
tūrisma jomā, kā arī aizsargā tūristu intereses. Likums definē, ka dabas tūrisms ir tūrisma
veids ar mērķi izzināt dabu, apskatīt raksturīgās ainavas, biotopus, novērot augus un
dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos.

•

Medību likums (08.07.2003., ar grozījumiem 29.12.2006., 27.06.2007.) nosaka medību
saimniecības pamatnoteikumus Latvijas Republikā. Nosaka arī medību un medību
saimniecības organizēšanu dzīvnieku skaita regulēšanas nolūkos īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās. Bez medību likuma ir izstrādāti medību noteikumi (MK noteikumi Nr.
760, 23.12.2003., grozījumi Nr. 162, 23.03.2004., 28.04.2008.), kas nosaka medījamo
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dzīvnieku sugas, to medību termiņus, kā arī gadījumus, kādos iespējamas medības ārpus
medību termiņiem. Medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nosaka šie noteikumi,
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,
attiecīgo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un citi medības
reglamentējošie normatīvie akti.
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” ĶNP dabas aizsardzības plāna darbības termiņš ir pagarināts līdz 2015.
gada 31. decembrim. Pagarinātais ĶNP dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts laika periodam
līdz 2010. gadam, kurā projekta HYDROPLAN ietvaros plānotās darbības nebija paredzētas. Jauns
dabas aizsardzības plāns vēl nav sagatavots. Patlaban spēkā ir ĶNP 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),
kuros projekta HYDROPLAN darbību atļaušanai nepieciešams izvērtējums un saskaņojums ar
Dabas aizsardzības pārvaldi. Minētie noteikumi nosaka, ka projektā paredzamās darbības dabas
apsaimniekošanas pasākumu veikšanai nedrīkst būtiski negatīvi ietekmēt ĶNP kultūrainavu un
ārstnieciskā sulfīda minerālūdens veidošanās procesus.
Rakstiska atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes ir nepieciešama, lai mainītu zemes
lietojuma kategoriju sekojošu projekta darbību īstenošanai (MK noteikumi Nr. 264, 16.03.2010):
•

Augstā purva ekosistēmas dabiskas funkcionēšanas atjaunošana, izmainot teritorijas
hidroloģisko režīmu;

•

Īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanas pasākumu
veikšana;
MK noteikumi Nr. 883, 19.10.2004. “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas

noteikumi” nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma sastāvdaļas, to
sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, likumības izvērtēšanas, ievērošanas
pārraudzības un darbības apturēšanas kārtību, kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozīšanas kārtību. Šo noteikumu 27.8. punkts nosaka, ka, izstrādājot teritorijas plānojumu, ir
22

jāņem vērā īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni.
Lai veiktu biotopu atjaunošanas aktivitātes NATURA 2000 teritorijā, kas atrodas ĶNP
teritorijā, jāņem vērā sekojoši noteikumi:
•

MK noteikumi Nr. 455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)" (06.06.2006) nosaka procedūru ietekmes
novērtējumam uz Natura 2000 teritorijām.

•

MK noteikumi Nr. 415, 22.07.2003, ar grozījumiem 26.10.2004., 08.11.2005., 03.07.2007.
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ko
zināmā mērā ietver ĶNP individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, nosaka īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā
pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo
teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās
lietošanas un izvietošanas kārtību.

•

MK noteikumi Nr. 396, 14.11.2000, ar grozījumiem 27.07. 2004 not. Nr.627 “Noteikumi par
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu“ nosaka
Latvijā apdraudētās, izzūdošās vai retās sugas, vai arī sugas, kuras apdzīvo specifiskus
biotopus, no kuriem daļa ir sastopami ĶNP teritorijā.

•

MK noteikumi Nr. 421, 05.12.2000., ar grozījumiem 25.01.2005, MK noteikumi Nr. 161,
25.01.2005, “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” nosaka to biotopu
sarakstu, kuri Latvijā ir reti un apdraudēti.

•

MK noteikumi Nr. 153, 21.02.2006. „Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības
prioritāro sugu un biotopu sarakstu” nosaka Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro
sugu un biotopu sarakstu

•

MK noteikumi Nr.213, 27.03.2007. „Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot
īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes
būtiskumu” nosaka kritērijus, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši
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aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu salīdzinājumā ar
pamatstāvokli.
•

MK noteikumi Nr.175, 17.04.2001. „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. Attiecībā uz ĶNP teritoriju tiek iekļauti divi
aizsargājami dabas pieminekļi: Sēra dīķi un Sēravoti Zaļajā purvā (MK noteikumu 177. un
178. pielikumā).

•

MK Noteikumi Nr. 261, 16.03.2010. „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
projektēšanas un būvniecības kārtības normatīvs” regulē rīcības C.1. paredzēto hidroloģiskā
režīma atjaunošanas pasākumu īstenošanas kārtību, tostarp ietverot arī zemes lietojuma
maiņas nepieciešamību, kuras veikšana aprakstīta MK noteikumos Nr. 496, 20.06.2006.

•

MK noteikumi Nr. 318, 30.03.2010 un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta dati
nosaka, ka Smirdgrāvis ir regulēta valsts nozīmes ūdensnoteka, uz kuru attiecas meliorācijas
sistēmu būvnormatīva prasības – Būvnormatīvs LBN224-05 „Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves” (MK noteikumi Nr. 631, 23.08.2005), kā arī šis normatīvs vienlaikus
nosaka sekojošas valsts nozīmes noteku caurteces prasības:
1. Pavasara palu caurplūduma ar 2% pārsniegšanas varbūtību (Q2%) izvadīšana nedrīkst
appludināt apkārtējo teritoriju. 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 teritoriju applūšanu.
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.

Projekta rīcības teritorijā C.1. nav plānots mainīt Smirdgrāvja caurteci vai mainīt tā gultni, līdz ar
to atjaunošanas aktivitātes Zaļajā purvā nemaina šīs caurteces funkcionalitāti.
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3. Biotopu grupu raksturojums
LIFE+ finansētā projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
(LIFE10 NAT/LV/000160 – HYDROPLAN) mērķis ir atjaunot augstā purva biotopu Zaļajā purvā, tai
skaitā saglabājot vai uzlabojot abiotisko faktoru kopumu citiem projekta C.1. rīcības teritorijā
esošajiem aizsargājamiem biotopiem.
Biotops tiek definēts kā sauszemes vai ūdeņu nogabals ar viendabīgiem vides apstākļiem,
kuros izveidojies tiem pielāgojies dzīvo organismu kopums. Biotopu nosaka gan abiotisko
faktoru kopums (topogrāfija, augsnes īpašības, klimats, ūdens kvalitāte u.c.), gan biotiskās
sastāvdaļas (sugu sabiedrības). Par dabiskiem biotopiem mēs varam uzskatīt tādus, kuru
pazīmes nosaka dabiski vai daļēji dabiski ģeogrāfiskie, abiotiskie un biotiskie apstākļi, kas
nozīmē, ka to veidošanos nosaka cilvēka neizmainīta vai to darbības minimāli izmainīta vide
(Auniņš (red.), 2010).
Biotopu saglabāšanu un aizsardzību regulē tiesisks līdzeklis ‒ Sugu un biotopu
aizsardzības likums (ietver Biotopu direktīvas prasības), lai visās ES dalībvalstīs tiktu aizsargāti
dabiskie biotopi, kuriem draud izzušana, ir mazs izplatības areāls vai tas turpina samazināties, kā
arī nozīmīgas sistēmas, kas veido īpašas dzīvotnes (Auniņš (red.), 2010).

Purvu biotopi
Purvs ir zemes virsmas apgabals, kuram raksturīgs pastāvīgs vai ilgstošs mitrums,
specifiska augu valsts, kā arī kūdras veidošanās un uzkrāšanās. Atkarībā no purva barošanās un
ūdens ieguves veida izšķir minerotrofos un ombrotrofos purvus. Minerotrofie (zemie un pārejas)
purvi barības vielas saņem galvenokārt no gruntsūdeņiem, turpretim ombrotrofie (augstie) purvi
ūdeni un barības vielas saņem galvenokārt no nokrišņiem. Augsto purvu vides reakcija ir skāba
(pH 3–4). Zemajos jeb zāļu purvos sūnu stāvā dominē zaļsūnas (Bryidae). Tie var būt bagāti vai
nabadzīgi ar minerālvielām. Ļoti bieži minerālvielām bagātos zāļu purvos arī augu sugu skaits ir
lielāks nekā minerālvielām nabadzīgajos zāļu purvos. Vides reakcija neitrāla (pH 6–7). Zāļu
purvus, kuros ir augsta kalcija koncentrācija sauc par kaļķainiem zāļu purviem. Pārejas purvi ir
minerotrofo purvu tips, kuros mazinās gruntsūdens nozīme purvu barošanās procesā, bet pieaug
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atmosfēras nokrišņu nozīme. Līdz ar to pārejas purvos aug ne tikai pārmitru, skābu, barības
vielām nabadzīgu augteņu sugas, bet arī pārmitru, vidēji bagātu augteņu augu sugas. Šajos
purvos lakstaugu stāvā visbiežāk dominē grīšļi vai spilves, bet sūnu stāvā – sfagni (Sphagnidae).
Vides reakcija vāji skāba (pH 4,5–5,5). Atšķirīgs purva biotopu veids ir avoti, avoksnāji un avotu
purvi. Nozīmīga loma uz avotu ūdens sastāvu ir iežiem, jo to atšķirības nosaka to, izplūstošais
ūdens var būt bagāts ar kaļķi, dzelzi vai sērūdeņradi vai arī nabadzīgs ar minerālvielām. Kūdras
slānis visbiežāk ir ļoti plāns, tikai daži centimetri, vai tā nav vispār, jo avotu ūdens plūsma augu
daļiņas aizskalo projām (Auniņš (red.), 2010).
Tā kā Latvijā vides apstākļi purvu attīstībai ir piemēroti, purvi sastopami visā valsts
teritorijā. Mērenais klimats, kurā nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaikošanu, viegli viļņotais
reljefs un mālainie, vāji caurlaidīgie nogulumi purvu ieplakās, kā arī hidroloģiskā režīma raksturs
ir faktori, kas veicinājuši purvu veidošanos un attīstību Latvijā (Kalniņa, 2008).
Salīdzinot purvu agrāko un pašreizējo izplatību kontinentos, Eiropā purvu platības ir
samazinājušās visvairāk (Raeymaekers, 1998). Lielākajā daļā veco Eiropas Savienības dalībvalstu
purvu platības ir samazinājušās vidēji par 90 %, izņemot Zviedriju, kur purvu platības
samazinājušās par 35 % no agrākās purvu platības (Raeymaekers, 1998). Latvijā purvu platība
sāka būtiski samazināties kopš 20 gs. 20. gadiem, kad tika uzsākta purvu un kūdras atradņu
izpēte, purvu transformācija un kūdras ieguve. Vislielākā purvu platību samazināšanās notika
laika posmā no 1960. līdz 1980. gadam (Šņore, 2004), kad kūdras ieguve Latvijā pārsniedza 4
milj. tonnu gadā (Šņore, 2004). Ievērojamais purvu platības samazinājums un to nozīmīgā loma
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, dalība klimata regulācijā u.c. funkcijas nosaka to
aizsardzības un saglabāšanas statusu Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka visi Latvijā sastopamie
purvu tipi atbilst kādam no EK Biotopu direktīvas I pielikuma biotopiem, izņemot sugām
nabadzīgos zāļu purvus.

Purvu funkcijas
Viena no galvenajām purvu funkcijām ir oglekļa saistīšana un uzkrāšana, tie ietekmē
apkārtnes hidroloģisko stāvokli un lokālā klimata veidošanos. Purvi upes baseinā samazina palu
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un lietus plūdu maksimālos caurplūdumus. Turklāt augstie purvi ir nozīmīga migrējošo putnu
atpūtas vieta. Zāļu purvi agrāk bija nozīmīgas lauksaimniecības zemes, jo zāļu purvus izmantoja
ganīšanai un siena ieguvei. Savukārt avotu ūdeni izmanto ārstniecībā un pārtikā, avotiem var būt
arī ievērojama kultūrvēsturiska nozīme. Purvi un kūdra ir noteicošais faktors, lai noteiktos
apstākļos (ar ģipsi bagātajos Salaspils ūdens horizonta ūdeņos nokļūstot organisko vielu daļiņām
no kūdras) sulfātreducējošos baktēriju klātbūtnē veidotos sērūdeņradis. To saturošie ūdeņi ir
nozīmīgi ne tikai no ģeomorfoloģiskā viedokļa, bet arī tiek aktīvi izmantoti rekreācijā. Purvos
ievērojamā apjomā tiek iegūtas ogas un sēnes, attīstās pētniecības nozares, kuras izdala unikālas
bioloģiski aktīvās vielas no purvos augošiem augiem. Jāatzīmē, ka Latvijā ir novērojama
pieaugoša iedzīvotāju interese par purviem un iespējām apmeklēt tur izveidotās tūrisma un
izziņas takas.

Biotopa vērtības un optimālie apstākļi attīstībai un apsaimniekošanai
Lai novērtētu biotopu stāvokli un nepieciešamības gadījumā iespējas tos atjaunot, ir
nepieciešama informācija par to attīstībai optimālajiem apstākļiem. Piemēram, Zaļais purvs ir
ombrotrofs jeb augstais purvs, kas barības vielas un ūdeni saņem tikai ar nokrišņiem un kur
ūdens līmenis parasti ir augstāks nekā blakus esošajās teritorijās. Tajā dominē sfagni, kas ir
galvenie kūdras veidotāji augstajā purvā.
Augstajiem purviem piemīt būtiska aizsardzības vērtība: vairākas īpaši aizsargājamas
augu sugas sastopamas tikai augstajos purvos, piemēram, Lindberga sfagns Sphagnum
lindbergii, mīkstais sfagns Sphagnum molle, sfagnu apaļlape Odontoschisma sphagnii. Tas ir
nozīmīgs biotops tādām īpaši aizsargājamām augu sugām kā pundurbērzs Betula nana, ciņu
mazmeldrs Trichophorum cespitosum, uzpūstā kailkausīte Gymnocolea inflata; putnu sugām –
purva tilbītei Tringa glareola, dzeltenajam tārtiņam Pluvialis apricaria, lietuvainim Numenius
phaeopus, kuitalai Numenius arquata, lielajai čakstei Lanius excubitor, bezmugurkaulnieku
sugām – raibgalvas purvspārei Leucorrhinia albifrons, karaliskajai dižspārei Anax imperator,
lielajam purvraibenim Clossiana frigga (Auniņš (red.), 2010).
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Neskartajos augstajos purvos labi attīstīti ir divi augāja stāvi ‒ lakstaugu un sūnu stāvs,
sūnu stāvā dominē sfagni (Sphagnidae). Ķērpji sastopami galvenokārt uz sfagnu ciņiem.
Meliorācijas neskartos purvos vai to daļās koku un krūmu stāva nav, vai tas ir vāji attīstīts.
Minimālās prasības biotopam: augājā noteicošās ir šo biotopu raksturojošās augu sugas
un sabiedrības. Koku stāva vidējais augstums mazāks kā 7 m, izņemot ciņu/grēdu lāmu,
ciņu/grēdu-slīkšņu vai grēdu-akaču kompleksus, kuros uz grēdām augošo priežu vidējais
augstums dažkārt var būt 7 m. Sūnu stāvā sfagni vidēji aizņem vairāk par 80 %, un sīkkrūmi
neveido vienlaidus slēgtu augāju. Sfagniem nav novērojama masveida atmiršana, nedominē arī
citi procesi, kas liecina par purva degradēšanos (Auniņš (red.), 2010).
Sekmīgai šāda biotopa apsaimniekošana nepieciešams saglabāt esošo hidroloģisko
režīmu purvā un ar to hidroloģiski saistītajā teritorijā. Nosusinātos purvos veicami nosusināšanas
samazināšanas pasākumi un dažkārt arī koku un krūmu izciršana (Auniņš (red.), 2010).
Līdzīgie biotopi neskartajiem augstajiem purviem ir nosusināšanas mazskartie augstie
purvi un degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Taču
degradētājā augstajā purvā, kas aizņem lielāko daļu ap Zaļā purva kūdras karjeriem, turpinās
nosusināšanas ietekme un purvu degradējoši procesi. Degradēti augstie purvi ir tādi, kuros
izmainīts dabiskais hidroloģiskais režīms vai tie daļēji izmantoti kūdras ieguvei, bet kuros
iespējams atjaunot hidroloģisko režīmu un kūdras veidošanās ir sagaidāma apmēram 30 gadu
laikā. Pie tādiem pieskaitāms arī Zaļais purvs, kurā plānots atjaunot augstā purva biotopu. To
atjaunošana nepieciešama, lai turpinātu dabiski attīstīties augstais purvs, tādējādi tiks atjaunotas
to funkcionālās, estētiskās un dabas vērtības, kā arī tiks sasniegti projekta un normatīvos
noteiktie mērķi par biotopu aizsardzību un atjaunošanu.

Mežu biotopi
Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais organiskās masas ražotājs ir koki. Mežs ir sarežģīta
sistēma – tajā ietilpst gan dažāda vecuma koki, gan pameža un zemsegas augi un meža dzīvnieki,
gan augsne ar tās bagātīgo faunu, baktērijām, aļģēm, un citām sīkbūtnēm. Starp visiem šiem
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organismiem notiek sarežģīta mijiedarbība, un tie ir savstarpēji saistīti ļoti komplicētās barības
ķēdēs (http://latvijas.daba.lv/biotopi/mezi.shtml).
Biotopu direktīva paredz aizsargājamu statusu dažādu veidu meža dabiskajiem
biotopiem, kuru izplatība atšķiras starp ES dalīblastīm, jo atšķiras klimatiskā zona, kā arī var
variēt cilvēka darbības izraisīto pārmaiņu sekas, bioloģiskā daudzveidība un mežaudzes veselība.
Līdz ar to mežu biotopu noteikšanā un klasificēšanā tiek izmantots dažādu faktoru kopums: mežu
dabiskuma pakāpe, vecu un mirušu koku klātbūtne, mežaudzes platība, augsnes mitruma
apstākļi, mežistrādes ietekme, specifiskās sugas, kokaudzes vecuma struktūra u.c. parametri
(Auniņš (red.), 2010).
Mežu biotopus raksturo dažādu funkcionālo īpašību kopums, taču tam var būt arī dažādi
traucējumi. Ir iespējami dabiskie traucējumi (vējgāzes, ugunsgrēki, kukaiņi u.c.), zālēdāju
ietekme, hidroloģiskā režīma izmaiņas u.c.
Kā biežākie apdraudošie faktori minami koku izciršana, dabisko faktoru ierobežošana
(pali, zālēdāji, ugunsgrēki), hidroloģisko apstākļu izmaiņas (galvenokārt, nosusināšana),
fragmentācija (kailcirtes, pārkrūmošanās) (Auniņš (red.), 2010).
Vairumam ES meža biotopu piemērotākā apsaimniekošana ir neiejaukšanās dabiskajos
procesos, taču ir pieļaujamas darbības dabisko procesu atjaunošanai. Tā ir hidroloģiskā režīma
atjaunošana, kas lielākoties nozīmē nosusināšanas grāvju aizdambēšanu, iztaisnotu upju līkumu
atjaunošana un – īpašos gadījumos – bebru dambju izjaukšana. Tā var būt nevēlamu koku un
krūmu izciršana meža biotopa struktūras atjaunošanai, gan vienlaidus, gan fragmentāri, kā arī
kontrolēta dedzināšana un noganīšana.
Zaļajā purvā un tā perifērijā atrodami veci vai dabiski boreāli meži un purvaini meži, kas
ir samērā līdzīgi no funkcionālā viedokļa, taču purvainie meži veidojas mitrākās un ar barības
vielām nabadzīgākās augtenās. Purvainie meži spēj attīstīties tikai tad, ja teritorija nav
nosusināta vai arī drenāžas sistēma nefunkcionē. Gan dabiskos boreālajos mežos, gan
purvainajos mežos visbiežāk piemērojamā apsaimniekošana ir neiejaukšanās dabiskajos
procesos. Ja dabiskie procesi izjaukti, pieļaujama to atjaunošana, kā arī bieza pameža un paaugas
izciršana (Auniņš (red.), 2010).
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Staignāju meži ir pārmitri lapu koku meži, kuri atrodas pastāvīgā virszemes ūdeņu
ietekmē vai katru gadu periodiski applūst. Biotopam sevišķi svarīgs ir atbilstošs augsnes mitruma
režīms un tā apsaimniekošana paredz neiejaukšanos, izņemot gadījumus, kad nepieciešams
nodrošināt hidroloģisko režīmu, to atjaunojot, vai arī samazinot bebru darbības ietekmi (Auniņš
(red.), 2010).
Mežu biotopiem ir ne tikai nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai, bet
arī nozīmīga ne-koksnes vērtība (ogas, sēnes), tie nodrošina arī rekreācijas iespējas cilvēka
vajadzību apmierināšanai.

Bioloģiskās vērtības projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā
Lai novērtētu bioloģiskās vērtības, to kvalitāti un projekta HYDROPLAN ietvaros
potenciāli veicamo darbību ietekmi rīcības C.1. teritorijā, tika veikts sugu un biotopu
izvērtējums.
Teritorija apsekota daudzkārt laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Detalizēta Eiropas
Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana veikta 2012. gada rudenī.
Teritorijas izvērtējumā izmantoti dažādi pieejamie materiāli:
1) Ķemeru nacionālā parka nepublicēti biotopu un vaskulāro augu sugu kartēšanas dati (veikusi
A.Priede laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam);
2) Biotopu eksperta Viestura Lārmaņa (Latvijas Dabas fonds) Eiropas Savienības nozīmes biotopu
kartējums (2012.gads);
3) Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamā informācija par dabas liegumā un apkārtnē
sastopamajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.
Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamie biotopi identificēti atbilstoši ES nozīmes
aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai (Auniņš (red.), 2010), kas apstiprināta ar vides
ministra 05.03.2010. rīkojumu Nr. 93. Novērtēta arī ES nozīmes aizsargājamo biotopu atbilstība
Latvijā aizsargājamo biotopu sarakstam, kas noteikts MK noteikumos Nr. 421, 05.12.2000 "Par
īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu". Sugu atbilstība īpaši aizsargājamu sugu statusam
noteikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 396, 14.11.2000. "Par īpaši aizsargājamo sugu un
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" un MK noteikumiem Nr. 940,
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18.12.2012. „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.

Projekta HYDROPLAN aktivitātes C.1. teritorijā esošie ES nozīmes
aizsargājamie mežu biotopi
Teritorijā konstatēti sekojoši ES nozīmes aizsargājami mežu biotopi (7. attēls):
Veci vai dabiski boreāli meži (9010*) – 26,1 ha, taču veicot atjaunošanas aktivitātes ir
sagaidāms potenciāls biotopa 9050 pieaugums par 18,3 ha. Biotopa 9010* platības konstatētas
tikai teritorijas R un DR daļā, kur raksturīgs dabisks reljefa pacēlums starp Zaļo purvu un Mazo
Smārdes tīreli uz smilšainām podzola tipa augsnēm (Vītiņš, 1941).
Staignāju meži (9080*) – kopā 13,9 ha, taču veicot atjaunošanas aktivitātes ir sagaidāms
potenciāls šī biotopa pieaugums par 38,4 ha. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 421, 05.12.2000.
"Par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" biotops atbilst īpaši aizsargājamam biotopa
veidam Staignāju meži. Biotops sastopams teritorijas ZR daļā vairākos nogabalos. Vienā
gadījumā staignāju mežā veģetācija nav stabila un turpina veidoties, otrā gadījumā tā ir slīkšņa
ar skraju, vāji attīstījušos jaunu kokaudzi un tai pieguļošās malas ar sausākiem apstākļiem, arī
šajā poligonā situācija nav nostabilizējusies. Abos gadījumos biotopu ietekmējusi nosusināšana
(6. attēls.)

6. attēls. Staigānju meži Ķemeru nacionālajā parkā uz Z no projekta rīcības teritorijas C.1.
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Purvaini meži (91D0*) – kopā 39,1 ha taču veicot atjaunošanas aktivitātes ir sagaidāms
potenciāls šī biotopa pieaugums par 35,5 ha Lielākoties biotops veidojies sekundāri, aizaugot
nosusināšanas ietekmētajam augstajam purvam teritorijas Z daļā, kur mežaudze sasniedz 60-70
gadu vecumu. Teritorijas Z daļā purvainā meža biotopu veido bioloģiski vērtīgas ap 140-170
gadus vecas mežaudzes, kas tātad tur bijušas jau pirms purva nosusināšanas.
Teritorijā konstatēti sekojoši ES nozīmes aizsargājami purvu biotopi (7. attēls):
Neskarti augstie purvi (7110*) – projekta teritorijā sastopams tikai D daļā 47,7 ha
platībā (Zaļā purva D daļa), taču biotops aizņem lielāko daļu Zaļā purva D daļas D no projekta
teritorijas. Visā platībā, arī ārpus projekta teritorijas, lielākoties aizaudzis ar purva priedītēm. 20.
gs. laikā purvu negatīvi ietekmējusi nosusināšana, kā rezultātā pastiprinājusies purva aizaugšana,
īpaši meliorācijas grāvju tuvumā.
Degradēti augstie purvos, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) –
kopā 337,7 ha. Degradētu augsto purvu biotops aizņem lielāko daļu Zaļā purva centrālās daļas
kādreizējā kūdras karjeru rajonā. Augstā purva degradāciju radījusi kūdras ieguve un ar to
saistītā susināšanas grāvju sistēma. Purva kupola daļa (starp izstrādātajiem karjeriem) ir relatīvi
mitrāka, tajā sastopama augstajiem purviem tipiskā veģetācija ar sfagniem, sīkkrūmiem,
lācenēm u.c., taču jūtama meliorācijas ietekme, kā rezultātā arī kupola daļā ir palielināts
sīkkrūmu (viršu, vaivariņu) segums un notiek pastiprināta aizaugšana ar priedēm un purva bērzu.
Vietām salīdzinoši atklātajā, ar priedēm mazāk aizaugušajā purva daļā raksturīgs izteikts blīvs sila
virša Calluna vulgaris segums, vietām ar priedēm aizaugušajās purva daļās blīvs purva vaivariņa
Ledum palustre segums, kas raksturīgs nosusināšanas ietekmētiem purviem. Abu izstrādāto
karjeru malas pēc kūdras ieguves pārtraukšanas aizaugušas ar mežu, ļoti izteikti gar Z karjeru
malu. Izstrādāto karjeru malās perpendikulāri dīķu malām izveidots blīvs mazu grāvīšu tīkls.
Šajās vietās raksturīgs saslēgts koku stāvs, ap 30-50 gadus veca mežaudze. Dominē bērzi,
pamežā visbiežāk blīvs parastā krūkļa Frangula alnus segums.
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Īpaši aizsargājamas un reti sastopamas vaskulāro augu sugas
Pašā bijušo karjeru teritorijā, kā arī visā Zaļā purva projekta teritorijā īpaši aizsargājamu
augu sugas tikpat kā nav konstatētas. Izstrādāto karjeru krastos vietām konstatēts gada
staipeknis Lycopodium annotinum, kas bieži raksturīgs degradētu purvu teritorijām nosusinātās
kūdras augsnēs, kur reizēm veido lielas monodominantas audzes. Sastopams arī vālīšu
staipeknis Lycopodium clavatum. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 396, 14.11.2000. "Par īpaši
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" abas ir īpaši
aizsargājamas ierobežoti izmantojamas sugas, taču ir Latvijā relatīvi bieži sastopamas.
Retu un īpaši aizsargājamu sugu komplekss sastopams Zaļā purva daļā R no projekta
teritorijas (7. attēls). Tur sastopami sēravotu avoksnāju biotopi (ES nozīmes biotopi Kaļķaini zāļu
purvi ar dižo aslapi (7210*) un Kaļķaini zāļu purvi (7230)). Sastopamās īpaši aizsargājamās sugas:
rūsganā melncere Schoenus ferrugineus (dominējošā suga kaļķainā zāļu purvā), Lēzeļa lipare
Liparis loeselii, parastā kreimule Pinguicula vulgaris, parastā purvmirte Myrica gale (veido
audzes vai kā kondominējošā suga kaļķainā zāļu purvā), Rusova dzeguzpirkstīte Dactylorhiza
rusowii, dižā aslape Cladium mariscus. Meža malā robežzonā ar purvu sastopama smaržīgā
naktsvijole Platanthera bifolia, plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata, Fuksa
dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii.
Projekta teritorijai piegulošajā A daļā (jau ārpus projekta rīcības C.1. teritorijas) nelielas
no purva iztekošas ūdensteces malā egļu mežā konstatēta reti sastopamā sirdsveida divlape
Listera cordata, kuras izplatība saistīta tikai ar purvainiem mežiem, parasti ar avoksnāju izplūdes
vietām, kā arī apdzira Huperzia selago, kas ĶNP un visā valstī purvainos un staignāju mežos uz
sausākiem pacēlumiem sastopama relatīvi bieži. Vietām purvainajos mežos un ar mežu
aizaugušajā degradētajā purva daļā pie izstrādātajiem karjeriem sastopama Fuksa
dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii, kas ĶNP sastopama relatīvi bieži. Parastā purvmirte Myrica
gale konstatēta arī projekta teritorijas D daļas purvainajos mežos.
R no projekta C.1. rīcības teritorijas (ārpus tās) boreālā skujkoku mežā konstatēta viena
no trim ĶNP esošajām meža silpurenes Pulsatilla patens (EP Biotopu direktīvas II pielikuma suga)
atradnēm.
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7. attēls. Apsekotās teritorijas karte, kur attēloti sastopamie īpaši aizsargājamie biotopi.
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Kopumā projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā īpaši aizsargājamu vaskulāro augu
sugu ir maz (tikai gada staipeknis (8. att.) un vālīšu staipeknis). Nozīmīgākās īpaši aizsargājamo
sugu atradnes konstatētas kaļķaino avoksnāju purvā ārpus projekta teritorijas un purvaino mežu
daļā A no projekta aktivitātes C.1. teritorijas. No tām nozīmīgākās un jutīgākās ir EP Biotopu
direktīvas II pielikumā iekļautā Lēzeļa lipare Liparis loeselii, kas konstatēta tikai ap avoksnājiem
ap 0,1-0,2 km attālumā no projekta rīcības C.1. teritorijas A malas, kā arī sirdsveida divlape, kas
sastopama purvainā, avoksnainā mežā ap 0,1 km attālumā no projekta aktivitātes C.1. teritorijas
DA malas.

8. attēls. Gada staipeknis projekta Hydroplan rīcības C.1. teritorijā

Ornitofaunas raksturojums
Projekta teritorija Zaļajā purvā ietver degradēta augstā purva rajonu ap izstrādātajiem
karjeriem, kā arī purva perifērijas zonu. Aprakstot šīs teritorijas ornitofaunu, primāri ir
apskatāmas ar atklātu augsto purvu ainavu saistītas sugas – dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
un purva tilbīte Tringa glareola. Kā liecina vēsturiskā informācija, Zaļajā purvā dzeltenais tārtiņš
ir konstatēts 1993. un 1998. gadā, savukārt 1999. gadā šī suga purvā vairs nav novērota (Strazds,
Ķuze, 2006). 1999. gadā, kad purvs apsekots ĶNP pirmā Ligzdojošo putnu atlanta (LPA) projekta
ietvaros, purvā nav konstatēta arī purva tilbīte (Strazds, Ķuze, 2006). Šī suga projekta teritorijā
nav konstatēta arī otra ĶNP teritorijā īstenotā LPA projekta laikā 2009.-2011. gadā, kad izstrādāto
karjeru apkārtnē ir konstatētas galvenokārt plaši izplatītas sugas, piemēram, paugurknābja
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gulbis, kas ekoloģiski nav saistītas specifiski ar augsto purvu biotopiem (nepublicēti Dabas
aizsardzības pārvaldes materiāli). Arī pašās izstrādāto karjeru ūdenskrātuvēs īpaši aizsargājamu
sugu ligzdošana laikā kopš 21. gs. sākuma nav konstatēta – no sugām, kas saistītas ar ūdeņu
biotopiem, te kā iespējami ligzdotāji konstatēti meža pīle Anas platyrhynchos un krīklis Anas
crecca. Lielāku nozīmi izstrādātie karjeri iegūst caurceļošanas sezonas laikā, kad tos par atpūtas
vietu izmanto ievērojams skaits ūdensputnu. Tā, piemēram, 2008. gada 24. augustā šeit uzskaitīti
6000-8000 jūraskraukļu Phalacrocorax carbo (Ķuze, Millers, 2008), ļaujot šo teritoriju uzskatīt par
vienu no nozīmīgākajām jūraskraukļu pēcligzdošanas laika pulcēšanās vietām Baltijas valstīs.
2008. gadā jūraskraukļu tuvumā novēroti arī 1-3 jūras ērgļi Haliaeetus albicilla, izstrādātajos
karjeros reģistrēti arī zivju gārņi Ardea cinerea, baltie gārņi Egretta alba (līdz 6 putniem,
15.08.2008.; A.Priede) un līdz 50 pīlēm Anas spp. (galvenokārt meža pīles un krīkļi).

4. Ekosistēmu/teritoriju hidroloģijas raksturojums, izmaiņu
cēloņi Zaļajā purvā
Zaļais purvs atrodas ĶNP dabas lieguma zonā ap 3,5 km uz A no Smārdes ciemata,
savukārt projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorija atrodas Zaļā purva centrālajā daļā. Zaļā
purva platība ir 1586 hektāri un tā lielāko daļu (1047 hektārus) aizņem augstais purvs, jauktā tipa
purvs ‒ 286 ha un zāļu tipa purvs – 253 ha. Purva maksimālais dziļums ir 6 metri, vidējais dziļums
augstā purva daļā 3,3 m. Pēc Latvijas PSR Kūdras fonda datiem vidējais dziļums purva daļā, kurā
pārstāvēts jauktā tipa purvs – 2,3 m, vidējais dziļums purva daļā, kurā pārstāvēts zemā tipa purvs
– 1,4 m (Latvijas PSR Kūdras fonds, 1980). Teritorija atrodas Piejūras zemienē, reljefs ir līdzens.
Zaļais purvs ir viens no ĶNP purviem ar tam piemītošām augstā purva īpašībām tā neskartajā
daļā uz dienvidaustrumiem no rīcības teritorijas C1. – paaugstinātu reljefu un atklātu ainavu
(gandrīz bez kokiem), kas atšķiras no purva rīcības teritorijas C1. daļas, kur dominējošā iezīme ir
koki. Reljefa augstuma atzīmes mainās no 13,8-14,2 m vjl. rīcības teritorijas centrālajā daļā
(posmā starp izstrādatajiem karjeriem) līdz 8,0-8,3 m vjl. teritorijas ziemeļu daļā.
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9. attēls. Kūdras izstrāde Smārdes apkārtnes
purvos 20. gadsimta 50. gados (Foto no Edgara
Krūmiņa ģimenes fotoarhīva).

10. attēls. Zaļais purvs 1911. gadā (Galv.
štāba ģeodēzijas-topogrāfijas daļas 1928.
gada izdevums).

Zaļais purvs šobrīd (Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra).

11. attēls. Izstrādātie kūdras karjeri, kuros izveidojusies ūdenstilpne.
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Galvenā – līdz 99% - ūdeņu notece no augstā tipa purva norisinās pa plāno (20 – 30 cm)
augšējo aktīvo slāni (Маслов, 2008), kuru veido vāji sadalījusies augstā jeb sūnu tipa kūdra ar
augu atliekām un ar paātrinātās filtrācijas kanāliem. Aktīvajā augstā tipa kūdras slānī plūstošie
ūdeņi pēc savas būtības ir gan virszemes ūdeņi, gan gruntsūdens, t.i. šajā slānī vienlaikus
norisinās virszemes ūdeņu un gruntsūdens notece, kā rezultātā „gruntsūdens” līmenis kūdras
slānī Zaļā purvu dabiskajā teritorijā tā netraucētā stāvoklī ir tikai nedaudz zemāks par zemes
virsmu. Projekta rīcības teritorijā C1., papildus augstāk minētajam, purva hidroloģiskā režīma
bilancē būtisku lomu spēlē arī divi šeit esošie karjeri un no tiem iztekošā Smirdupīte, kas kopā ar
blīvu nosusinātājgrāvju tīklu (skat 4. att.), savāc purva ūdeņus un drenē tos uz Slocenes upi, pa
kuru tie nonāk Kņieru ezerā un tālāk – Baltijas jūrā.
Daļā purva teritorijas 20. gs. 50.-60. gados norisinājās kūdras ieguve aptuveni 100 ha
platībā bez izstrādāto karjeru platības (9. attēls). Kūdras ieguvē izmantota karjeru metode, t.i.,
kūdra rakta karjeros, atsūknējot ūdeni. Rezultātā palikuši 2 izstrādāti karjeri (11. attēls) ar
garumu 2,35 km un 1,2 km un platumu 120 m un 130 m, kā arī ieguvei paredzētajā teritorijā
saglabājusies ierīkotā nosusināšanas sistēma. Bez plašā grāvju tīkla ierīkošanas, tika padziļināts
Smirdgrāvis, kas purva ūdeņus novada Slocenē. Taču, tā kā kūdras ieguve radīja bažas par
nevēlamu ietekmi uz Ķemeru sērūdeņraža resursiem, 1960. gadā Zaļais purvs tika iekļauts
Ķemeru kūrorta sanitārās aizsardzības zonā, un kūdras ieguve Zaļajā purvā tika pārtraukta.
Sērūdeņraža veidošanās iespējama ģipšūdeņiem saskaroties ar anaerobiem, organiskām vielām
bagātiem ūdeņiem, kas veidojas purvos, respektīvi, lai veidotos sērūdeņraži, ar ģipsi bagātiem
iežiem jābūt apklātiem ar aktīvu kūdras slāni, lai sulfātreducējošo baktēriju klātbūtnē anaerobos
apstākļos turpinātos šo ūdeņu veidošanās. Turpinot kūdras ieguvi, šis līdzsvars tiktu izjaukts un
sērūdeņražu veidošanās apsīktu. Kūdras ieguves rezultātā teritorijā ir radītas izmaiņas (10.
attēls), atstājot ievērojamas degradētu teritoriju platības un purva masīvu sadalot Zaļā purva un
Čaukciema purva kupolos.
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Ekosistēmas kvalitāte
Projekta HYDROPLAN ietvaros teritorijā, kas ietver Zaļo purvu ir paredzēts veikt darbības,
lai atjaunotu augstā purva (ES biotopu kods 7110*) biotopus 550 ha platībā, kas šobrīd ir
degradēti (ES biotopu kods 7120).
Pašlaik purva vidusdaļā agrāko kūdras ieguves karjeru vietā izveidojušās ūdenskrātuves
un saglabājies blīvs dažāda lieluma grāvju tīkls. Ūdens režīma atjaunošana ir nepieciešama, lai
veicinātu dabiskiem purviem raksturīgus attīstības procesus - šobrīd nenotiek kūdras
akumulācija, bet gan tās sadalīšanās un sablīvēšanās. Pārtraucot kūdras izstrādi, palika
izstrādātie kūdras karjeri (dīķi) un funkcionējoša nosusināšanas grāvju sistēma. Tas nozīmē, ka
purvs neatjaunojas, bet kūdras masīvs ir daļēji nosusināts un kūdra turpina sadalīties un
sablīvēties (kūdras sēšanās), kā arī lielās platībās ir ieviesies augājs (vaivariņi, sīkkrūmi, lapukoki),
kas neatbilst tipiskai augstā purva veģetācijai un izzudusi augstajam purvam raksturīga augu
sabiedrība ar sfagniem Sphagnum sp, dzērvenēm Oxycoccus spp. un rasenēm Drosera spp. un
citiem augstā purva augiem. Purva degradācija izpaužas ne tikai veģetācijas izmaiņās, bet arī
kūdras noārdīšanās un akumulētā oglekļa atbrīvošanās procesos un hidroloģiskā režīma izmaiņās
tuvākajā apkārtnē. Kūdrai mineralizējoties notiek organisko vielu degradācija, izskalošanās, kas
izraisa ūdens krāsainības pieaugumu. Organisko un barības vielu pieaugums ūdeņos var izraisīt
pastiprinātu to eitroficēšanos. Jaunus riskus rada tas, ka sausākās vasarās ievērojami pieaug
teritorijas ugunsbīstamība. Tajā pašā laikā tuvākajā apkārtnē atrodas citi ES nozīmes
aizsargājamie biotopi (veci, dabiski boreālie meži, staignāju un purvainie meži), kuru pastāvēšanu
var apdraudēt meliorācijas sistēmas radītais nosusināšanās process Zaļajā purvā.

Zaļā purva hidroloģiskais režīms
Šā brīža situācijas izpēte tika veikta, iegūstot teritorijas reljefa modeli, kas veidots no
lāzerskenēšanas (LiDAR tehnoloģija) datiem, kas ievākti 2012.gada aprīlī ar mērījumu punktu
blīvumu 6 punkti/m2, kā arī apsekojot teritoriju, veicot gruntsūdens līmeņa mērījumus un
novērtējot dabas vērtības šajā teritorijā. Situācijas izpēte liecina, ka dabiska purva atjaunošanās
šobrīd bez rekonstrukcijas darbu veikšanas nav iespējama. Projekta HYDROPLAN rīcību teritorijā
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atrodas 2 karjeri (12. attēls): Z karjers 2,35 km garš un aptuveni 120 m plats; D karjers – 1,2 km
garš un 130 m plats. Z karjeru ZA malu ieskauj 80 susinātjāgrāvju tīkls ar katra grāvja garumu 260
m, bet DR malu ieskauj 80 susinātjāgrāvju tīkls ar grāvju garumu 230 m, kas izvietoti ik pēc 30 m
(13. attēls). D karjera ZA malu ieskauj 32 susinātjāgrāvju tīkls ar garumu 300 m, bet DR malu
ieskauj 32 susinātjāgrāvju tīkls ar garumu 230 m, kas izvietoti ik pēc 40 m. To platums līdz 0,5 m,
bet dziļums atkarībā no saglabāšanās pakāpes 0,2-1,0 m. Daļā gadījumu var rasties iepaids, ka
grāvji ir aizauguši, tomēr realitātē zem sūnu slāņa plūst ūdens, turpinot teritorijas nosusināšanu.
Relatīvi mazāk degradēts ir apgabals starp karjeriem apmēram 58 ha platībā, kuru ZA-DR virzienā
šķērso 30 susinātājgrāvji ar garumu 370 m, un perpendikulāri tiem 1 savācējgrāvis 1,2 km
garumā (13. attēls). Z karjera susinātjgrāvju galos paralēli karjeram atrodas 4 savācējgrāvji, kas
novietoti blakus pa diviem un savieno susinātājgrāvju galus. Ap D karjeru izvietotajiem
susinātājgrāvjiem

atrodas

2

savācējgrāvi,

pa

vienam

katrā

karjera

pusē.

12. attēls (pa kreisi). Projekta Hydroplan rīcības C.1. teritorija ar grāvju tīklu.
13. attēls (pa labi). Savācējgrāvis projekta rīcību teritorijā.
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Grāvju tīkls no aptuveni 240 ha lielas platības sniega kušanas ūdeņus un lietusūdeni
salīdzinoši ātri novada izstrādātajos karjeros (dīķos), no kuriem ūdens noplūst pa notecēm
(Medupīti un Smirdgrāvi). Karjeru ūdens izpēte liecina, ka tam ir paaugstināta elektrovadītspēja
(ap 1000 µS/cm, bet tipiskam purva ūdenim – ap 60 µS/cm), kas nozīmē, ka karjeros notiek
gruntsūdeņu pieplūde ar augstu izšķīdušo minerālo vielu daudzumu. Citos apstākļos tas neradītu
būtiskas problēmas, tomēr purvam un apkārtējai teritorijai tas rada iespējamu sērūdeņraža
veidošanās apgabalu oksidēšanos (ar skābekli bagātiem virsūdeņiem infiltrējoties sērūdeņu
veidošanās apgabalos), tādējādi pārtraucot to veidošanos, kā arī neļaujot norisināties dabiskiem
purva atjaunošanās procesiem – ūdens mineralizācijas pakāpe pārsniedz sfagnu attīstībai
vēlamo, tādējādi tos nomācot. Ņemot vērā esošo situāciju, lai degradēto teritoriju atgrieztu
funkcionējoša augstā purva stāvoklī, ir nepieciešama gruntsūdens līmeņa stabilizēšana kūdras
masīvā, turklāt tas darāms nemainot kūdras karjera maksimālo ūdens līmeni, lai neapdraudētu
sērūdeņraža veidošanos un neradītu applūšanas risku tuvākajai teritorijai. Pilnīgai teritorijas
rekultivācijai optimālais scenārijs paredzētu izstrādātos kūdras karjerus vismaz daļēji piepildīt ar
kūdru, kas samazinātu ar skābekli piesātinātu ūdeņu infiltrāciju.

14. attēls. Ūdens līmeņa monitoringa rezultāti, kas ievākti no monitoringa punktu rindas no Z
karjera vidus uz Čaukciema purva kupola pusi.
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Ierīkotajos gruntsūdens monitoringa punktos ievāktie rezultāti parāda, ka izstrādātie
kūdras karjeri ar susinātājgrāvju tīklu būtiski ietekmē augsto purvu. Atbilstoši 2012. un 2013.
gada gruntsūdens līmeņa mērījumiem, relatīvais gruntsūdeņu līmenis vasarās Čaukciema purvā
starp tā kupolu un Z karjeru nokritās līdz 1,14 m atzīmei no purva virsmas (zemes virsmas atzīmju
atšķirība nepārsniedz 20 cm, esot sekojošām virsmas augstuma atzīmēm: 11,42; 11,53; 11,32 m
v.j.l.) (14. attēls), kaut gan dabiska augstā purva gruntsūdens līmeņu svārstību amplitūda pie
netraucēta režīma gadā parasti ir 0,15-0,20 m (Dēliņa, 2011). Iepriekšējā novērojumu gadā Zaļā
purva neskartajā daļā ievākto datu rezultāti uzrāda gruntsūdeņu svārstību amplitūdu 0,06-0,21 m
(15. attēls).

15. attēls. Ūdens līmeņa monitoringa rezultāti, kas ievākti no monitoringa punkta Zaļā purva
kupolā.
Teritorijas izpētē iegūtie dati (hidroloģiskie novērojumi un bioloģisko vērtību apzināšana)
apliecina, ka teritorija ap Zaļā purva izstrādātajiem karjeriem ir degradēta, taču augstā purva
biotopu projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā ir iespējams atjaunot. Tas nozīmētu optimāla
vai tam pietuvināta ūdens režīma nodrošināšanu augstā purva attīstībai, kā arī nevēlamās
veģetācijas novākšanu (koku izciršanu).
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Noteces apjoma aprēķini
Projekta HYDROPLAN ietvaros veikta ne tikai dabas vērtību apzināšana, gruntsūdens
līmeņa monitorings un hidroģeoloģiskā modelēšana, bet arī šī brīža noteces apjoma
aprēķināšana un potenciālo izmaiņu pēc atjaunošanas scenāriju īstenošanas modelēšana.

Zaļā purva karjeru hidroloģisko aprēķinu dati

1. tabula

D karjers
Caurplūduma
pārsniegšanas varbūtība, %
1%
2%
5%
10%
0,1%
2%
50%

Pavasara palu maksimālais caurplūdums Qpp...%
Pirms
Pēc
3
0,2011 m /s
0,1885 m3/s
0,1769 m3/s
0,1658 m3/s
0,1488 m3/s
0,1395 m3/s
3
0,1267 m /s
0,1188 m3/s
0,2715 m3/s
0,2545 m3/s
Vasaras rudens plūdu maksimums
0,1732 m3/s
0,0618 m3/s
Vasaras vidējais
0,0057 m3/s
0,0059 m3/s
Z karjers

Caurplūduma
pārsniegšanas varbūtība, %
1%
2%
5%
10%
0,1%
2%
50%

Pavasara palu maksimālais caurplūdums Qpp...%
Pirms
Pēc
3
0,2246 m /s
0,1992 m3/s
0,1976 m3/s
0,1753 m3/s
0,1662 m3/s
0,1474 m3/s
0,1415 m3/s
0,1255 m3/s
0,3032 m3/s
0,2689 m3/s
Vasaras rudens plūdu maksimums
0,1811 m3/s
0,0645 m3/s
Vasaras vidējais
0,0070 m3/s
0,0073 m3/s

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" abiem Zaļā purva karjeriem tika
veikti aprēķini šo novadtīkla elementu hidroloģisko parametru noteikšanai. Aprēķini veikti pirms
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un pēc purva atjaunošanas. Šajā vietā nekad nav veikti hidrometriskie novērojumi un nav
pieejami nepārtrauktas novērojumu rindas dati, tāpēc aprēķini veikti, izmantojot empīriskās
formulas un izolīniju kartes, kas sastādītas, apkopojot tos datus, kas bija pieejami par šo
teritoriju. Aprēķinu rezultāti skatāmi 1. tabulā.
Noteces apjoma aprēķini pirms un pēc plānoto atjaunošanas darbu īstenošanas parāda
noteces apjoma samazināšanos, kas izskaidrojams ar to, ka, izveidojot dambjus uz
susinātājgrāvjiem, nenotiks tik strauja notece no teritorijas, savukārt pieaugs iztvaikošana.
Hidroloģisko aprēķinu rezultāti liecina, ka atjaunošanas darbu īstenošana neradīs apdraudējumu
apkārtējām apdzīvotajām vietām un projekta HYDROPLAN rīcību teritorijā un tai blakus
esošajiem ES nozīmes biotopiem.
Bez projekta HYDROPLAN ekspertu grupas novērojumiem, aprēķiniem un modelēšanas
rezultātiem, par galvenajām notecēm no projekta rīcības C.1. teritorijas slēdzienu sniedza arī SIA
„Meliorprojekts” speciālisti. Caur projekta teritoriju stiepjas savienota ūdenstece (Smirdgrāvis –
melioriācijas grāvis gar Zaļā purva DR malu), kurai ir ūdensšķirtne projekta rīcības C.1. teritorijā,
galveno ūdens plūsmu novadot caur Smirdgrāvi uz Sloceni, atlikusī daļa caur minēto grāvi ieplūst
Vēršupītē. SIA „Meliorprojekts” šo savienoto ūdensteci raksturo sekojoši: ūdensteces (Slocene –
Smirdgrāvis – meloriācijas grāvis gar Zaļo purvu – Vēršupīte) kopgarums ir 12,93 km. Z pusē
grāvis (Smirdgrāvis) ietek Slocenes upē, savukārt uz D no Zaļā purva karjeriem ūdens notece
notiek D virzienā (16. attēls). Applūdinājums konstatēts pie autoceļa Rīga-Ventspils, kā arī pirms
meloriācijas grāvja ietekas Vēršupītē, kur konstatēti bebru dambji. Lai gan kādreiz melioriācijas
grāvis gar purva DR daļu tika ierīkots teritorijas susināšanai, šobrīd tā funkcionalitātes ir
saglabājusies daļēji, jo notikusi dabiska grāvja aizsērēšana un aizaugšana ar veģetāciju, kā arī
bebri izveidojuši dambjus, veidojot uzpludinājumus. SIA „Meliorprojekts” uzskata, ka, šī grāvja
rekonstruēšana nav nepieciešama, jo grāvja ietekmētā teritorijas apsaimniekošanas mērķis ir
dabas aizsardzība.
Medupīte iztek no izstrādātā Z karjera un ietek Kaņiera ezerā. SIA „Meliorprojekts”
izvērtēja arī Medupītes stāvokli – 1,28 km kopgarumā. Medupītes hidromelioratīvais stāvoklis
tika raksturots kā apmierinošs un tās attālums no projekta HYDROPLAN rīcības teritorijas C.1. ir
raksturots kā „pārāk” liels, lai iespaidotu Antiņciema teritorijas hidroloģisko režīmu.
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16. attēls. Ūdenstece – meloriācijas grāvis gar Zaļā purva ZA daļu.

5. Biotopu atjaunošanas pasākumu iespējamie scenāriji
Lai projekta HYDROPLAN rīcības C.1. teritorijā atjaunotu augsto purvu (ES biotopu kods
7110*) nepieciešams dažādu pasākumu kopums, kas ietvertu ne tikai dabas vērtību atjaunošanu
un aizsardzību, bet arī piemērotu atjaunošanas darbībām „maksimālas piesardzības principu”, lai
netiktu radītas problēmas apkārtējām teritorijām un iedzīvotāju labklājībai. Atjaunošanas
pasākumu scenārijos tiks piedāvātas sekmīgai biotopu atjaunošanai nepieciešamās darbības,
aprakstot to pozitīvās iezīmes, kā arī potenciālos trūkumus.

Bāzes scenārijs
Pirms dažādu atjaunošanas scenāriju izstrādes tika veikta teritorijas izpēte un modelēts
nākotnes scenārijs, ja netiek veiktas atjaunošanas darbības, ļaujot teritorijai dabiski
transformēties. Pagātnē esošais dabiskais augstais purvs 20. gs. vidū tika transformēts, to
nosusinot un izrokot karjerus. Pēdējos 60 gados no atklātas augsto purvu platības šī teritorija ir
pārvērtusies ar kokiem, krūmiem, vaivariņiem apaugušu degradētu augsto purvu. Ierīkotā
nosusināšanas sistēma vēl aizvien veiksmīgi funkcionē, susinot teritoriju ap izstrādātajiem kūdras
karjeriem. Šajā teritorijā ir pilnībā nomainījusies veģetācija un teritorijas izmantošanas veids.
Susināšanas ietekmes mazāk skartās teritorijas (purva kupols starp izstrādātajiem karjeriem) ir
apaugušas ar dažāda lieluma un vecuma priedēm un bērziem. Karjeru malas ir apaugušas ar ļoti
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zemas kvalitātes bērzu audzi. Daļai susināšanas grāvju ir samazinājies to relatīvais dziļums dabīga
aizsērējuma un purva virsmas sēšanās rezultātā. Susuināšanas grāvju un karjeru aizaugšana nav
novērojama, kam ir vairāki iemesli. Būtiskākais veģetācijas attīstības kavētājs ir augšupejošu
gruntsūdeņu plūsma ar augstu izšķīdušo vielu koncentrāciju. Tas neļauj attīstīties sūnu sugām,
neveicinot strauju vides atjaunošanos, kā tas dažkārt tiek novērots ar degradētām vai
izstrādātām purvu platībām gan pasaulē, gan Latvijā. Nosusinātā kūdras virskārta ir ievērojami
sēdusies un sadalījusies, kas radījusi priekšnoteikumus kokaugu attīstībai, kā arī intensīvam
organisko vielu transportam un ogļskābās gāzes emisijai.
Neveicot nekādas aktivitātes šajā teritorijā turpināsies vides transformācija, teritorijai
apaugot ar kokiem un krūmiem, apgrūtinot pārvietošanos, kā arī veidoto mežaudžu kvalitāte būs
vērtējama kā ļoti zema. Esot atklātai ūdens platībai un pietiekamam barības daudzumam, ir
prognozējams bebru skaita pieaugums, kas var izraisīt dažādas ietekmes uz šo teritoriju, jo jau
šobrīd ūdens līmens stabilizēšana izstrādātajos kūdras karjeros notiek ar bebru dambjiem.
Atsevišķās vietās bebru darbības ietekmē var tik novērota mežaudžu kalšana pārāk augsta
gruntsūdens līmens ietekmē, kā arī var būt novērojami koku sagāzumi un izstrādāto kūdras
karjeru krastu transformācija ar bebru alām. Pēc veiktā situācijas novērtējuma šobrīd, tuvākajā
nākotnē (vismaz 50 gadi) nav sagaidāma teritorijas attīstība kā augstajam purvam. Ja ūdens
līmenis netiek paaugstināts, vasaras mazūdens periodā, susinātā platība pastiprināti izžūst,
kļūstot ugunsbīstama, kā arī novēršot iespējas attīsties veģetācijai.
Scenārija trūkumi: Jau aptuveni 60 gadus notiek teritorijas transformācija, degradēšanās,
tāpēc neveicot biotopu atjaunošanu sagaidāma arī turpmāka teritorijas degradācija un
apaugšana ar kokiem, krūmiem un vaivariņiem. Dabiska atjaunošanās par augsto purvu nav
paredzama tuvākajā laikā, kas no dabas aizsardzības mērķu, sugu dzīvotņu nodrošināšanas un
sērūdeņraža veidošanās apgabalu saglabāšanas viedokļa nav racionāli. Turklāt Latvijai saistošu ES
normatīvo aktu un sasniedzamo mērķu neievērošana var radīt dažādus riskus.
Scenārija priekšrocības: Šis scenārijs nodrošinātu relatīvi mazas izmaiņas vidē (taču
nevēlamā virzienā), turklāt tam nav nepieciešami līdzekļi.
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Secinājums: Šāda scenārija īstenošana nenodrošina augstā purva biotopa izveidošanu,
kas spēj dabiski pastāvēt un attīstīties. Neveicot biotopu atjaunošanu, nav iespējams sasniegt
projekta HYDROPLAN mērķus, kā arī saglabājas ievērojama platība degradētu biotopu.

1. scenārijs
Ūdens līmens stabilizēšana. Masīvu kūdras dambju veidošana Z karjerā (5 gab.) un D
karjerā (3 gab.) ar dambju virsmas platumu 10 m, kas veidotu lokālus ūdens uzstādinājumus ar
dažādu paaugstinājumu v.j.l. (5. pielikums). Lokālais ūdens uzstādinājumu komplekss kopā ar
dambjiem nodrošinātu nepieciešamos hidroloģiskos apstākļus augstā purva attīstībai ap
izstrādātajiem kūdras karjeriem un kūdras karjeru šķērsošanu savvaļas dzīvniekiem, ogotājiem un
sēņotājiem. Izstrādāto kūdras karjeru fragmentācija ar dambjiem samazinātu viļņošanās ietekmi,
kā arī paātrinātu tajos makrofītu un alģu attīstību.
Z karjera kūdras dambju atzīmes virs jūras līmeņa ir sekojošas, sākot no Smirdgrāvja
izteces: 11, 12, 13, 13, 12 m. Uz D karjera vajadzētu ierīkot 3 kūdras dambjus ar sekojošām
augstuma atzīmēm sākot no tā iztekas: 12,5, 14, 14 m. Kūdras dambju augstuma atzīme ir vismaz
par 0,5 m augstāka par apkārtējo virsmu, lai augsta ūdens līmeņa gadījumos netiktu izskalots
kūdras dambis un ūdens masas ieplūstu purvā un izkliedētā veidā gravitācijas spēka iespaidā
noplūstu un iztvaikotu. Kūdras dambja paaugstinājums nepieciešams, lai kompensētu kūdra
dambja sēšanos.
Biotopa atjaunošanai paredzēta savācējgrāvja, kas atrodas starp abiem izstrādātajiem
karjeriem, aprīkošana ar dambjiem (11 gab.). Dambjus paredzēts izvietot ik pēc 25 cm relatīvā
purva virsmas krituma, lai nodrošinātu vienmērīgus mitruma apstākļus purva kupolā starp
izstrādātajiem karjeriem. Papildus vienu kūdras dambi nepieciešams izveidot uz susinātājgrāvja,
kas veido noteci uz Medupīti ar augstumu 11 m v.j.l., lai regulētu noteci no D galā izveidotā Z
karjera segmenta.
Ņemot vērā, ka izstrādātajos karjeri tiek sadalīti posmos ar atšķirīgu ūdens līmeni, ir
nepieciešama kūdras dambja izveide ar caurteku uz Medupītes iztekas no Z karjera.
Lai pavasara plūdu laikā dambjus uz karjeru izplūdes vietām nesabojātu, ierīkojamas (12
m garas ar diametru 0,4 m, kopā 2 gab) ūdens novadīšanas caurules, kas lieko ūdeni caur tām
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novadītu uz izteku, neļaujot ūdenim plūst pār dambi, tādējādi to sabojājot. Lai atšķirīgais ūdens
līmenis karjerā neizlīdzinātos caur susinātājgrāvju tīklu, nepieciešams dambēt vai pilnībā aizbērt
savācējgrāvjus 8 km kopgarumā, kas izvietoti paralēli izstrādātajiem karjeriem, savienojot
susinātājgrāvju galus.
Nepieciešamie materiāli kūdras dambju izbūvei sastāda apmēram 35000 m3 kūdras un
divas ūdens novadīšanas caurules (d=0,4m; L=12m). Kūdras ieguvei dambju veidošanai varētu
būt vairāki varianti:
1) Kūdras iegāde no vistuvāk novietotajiem purviem, kuros norisinās kūdras ieguve. Taču
tas ir pārāk dārgi (piemēram, 6000 l kūdras maksā ap 120 EUR (http://www.laflora.lv/lv/aktuali)),
lai būtu iespējams ar projekta ietvaros pieejamo finansējumu.
2) Iegūt kūdru Zaļajā purvā veidojot jaunu ūdenskrātuvi, kas varētu ar laiku attīstīties par
augsto purvu, vai tā perifērijā iegūstot kūdru līdz cilmiezim, izveidojot ūdenstilpni, kura
paredzamā nākotnē neattīstīsies par purvu. Šī iespēja ir samērā grūti īstenojama no uzstādīto
projekta mērķu un likumdošanas konteksta īpaši aizsargājamām teritorijām. Nepieciešamā
kūdras daudzuma ieguvei tiktu izveidota 2 m dziļa un 135 × 135 m liela ūdenstilpne vai ieplaka
atkarībā no izvēlētās vietas specifikas.
3) Kūdru iegūt no degradēto purva kupolu virsmas ap izstrādātajiem karjeriem. Tam būtu
priekšrocības, jo tiktu noņemts kūdras slānis ar augstu sadalīšanās pakāpi un celmiem, kura vietā
varētu attīstīties augstajam purvam raksturīga veģetācija, kā arī nebūtu augsti transportēšanas
izdevumi. Trūkumi šī varianta realizēšanai ir kūdras sastāva īpatnības, jo kūdras dambjus parasti
veido no mazsadalījušās augstā tipa kūdras ar zemām filtrēšanās spējām. Veicot kupola
norakšanu dambju augstuma vajadzētu samazināt, jo nebūtu vajadzība ūdens līmeni pacelt
plānotajā apjomā.
C.1. DR grāvju aizbēršana. Projekta mērķu sasniegšanai kā sekundāri veicamās aktivitātes
var minēt D karjera DR malā novietoto grāvju aizbēršanu 3,7 km kopgarumā (5. pielikums). Šiem
grāvjiem nav tiešas ietekmes uz Zaļā purva kupoliem, taču būtiski ietekmē Zaļā purva DR malu un
tā hidroloģisko režīmu. Optimālos apstākļos ar pietiekošiem finanšu resursiem, ir vēlama šo
grāvju aizbēršana, ar to krastos esošajām atbērtnēm.
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Veģetācija. Lai novērstu iztvaikošanu, ko rada veģetācija (koku lapu vainagi) un novērstu
kokaudzes degradāciju, pieaugušā mitruma līmeņa dēļ, tos nepieciešams pilnībā izzāģēt 250 ha
platībā, kas pēc biotopu kartējuma atbilst degradētam augstam purvam un ir aizaudzis ar dažāda
vecuma bērziem (2. pielikums), atsevišķās vietās arī eglēm un priedēm. Izzāģēšana veicama tikai
paredzētajās platībās (3. pielikums), lai netiktu ietekmēti purvainie meži, slapjaiņu meži un citas
aizsargājamas dabas vērtības. Apauguma novākšanas perifērijā nepieciešams atstāt robotu
pāreju no meža teritorijas uz purvu, kas ir iespējami tuvu dabiskai situācijai vidē. Savukārt 50 ha
platībā nepieciešama apauguma retināšana purva kupolā starp izstrādātajiem kūdras karjeriem
(17. attēls). Atklāto platību samazināšanai un teritorijas fragmentācijai ir pieļaujama atsevišķu
bioloģiski vecu priedīšu saglabāšana atjaunojamā teritorijā, jo priede ir ar augstāku pielāgošanās
spēju un ir raksturīga augsto purvu veģetācijas sastāvdaļa.
Izstrādajiem kūdras karjeriem pa vidu stiepjas šaura kūdras strēle, kur ir apaugusi ar
kokiem. Projekta mērķu sasniegšanai nepieciešams arī šos kokus un krūmus nozāģēt.

17. attēls. Mežaudze Zaļajā purvā un purva kupols (attēls pa labi) starp izstrādātajiem kūdras
karjeriem.
Ja izzāģēto veģetāciju no purva masīva nav iespējams aizvest, tad apsverama ir zaru un
dažādu atgriezumu pārvietošana uz izstrādātajiem karjeriem, kas radītu dzīvotni karjera ūdenī
esošajai veģetācijai un aļģēm, kā arī samazinātu skābekļa daudzumu ūdenī, kas pozitīvi atsauktos
uz sērūdeņraža veidošanās procesiem.
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Scenārija trūkumi: Nepieciešams ļoti liels apjoms ar vietējas izcelsmes materiālu (kūdra).
Izstrādāto karjeru ūdens līmeņa pacelšana var būtiski ietekmēt sērūdeņraža veidošanos
dziļākajos slāņos, palielinoties aeroba ūdens infiltrācijai.
Scenārija priekšrocības: Šis scenārijs nodrošinātu hidroloģiskā režīma atjaunošanos
teritorijā ap izstrādātajiem karjeriem, lai veiksmīgi atjaunotos augstais purvs ar tam raksturīgo
veģetāciju un kūdras akumulēšanos. Izveidotie dambji ļautu ērti šķērsot karjeru teritoriju gan
iedzīvotājiem, gan meža dzīvniekiem.
Secinājums: Lai gan šis scenārijs ir atbilstošs programmas mērķa īstenošanai, atjaunot
funkcionējošu augstā purva biotopu ir nesamērīgi dārgi un riskam tiek pakļauti sērūdeņraža
veidošanās procesi.

2. scenārijs
Ūdens līmens stabilizēšana. Augstā purva atjaunošanai projekta HYDROPLAN rīcības C.1.
teritorijā nepieciešama susinātājgrāvju un savācējgrāvju darbības apturēšana, tos pilnībā
aizberot un sablietējot, lai novērstu ūdens plūšanu zem uzbērtā kūdras slāņa (6. pielikums).
Kopējais susinātājgrāvju kopgarums ar platumu ap 0,5 m un dziļumu 0,1 – 1,1 m ir apmēram 68
km (19. attēls.). Savācējgrāvju kopgarums ir apmēram 8 km. Savācējgrāvju aizbēršanai var
izmantot izveidotās kūdras valni (atbērtni), kas radies, rokot šos grāvjus, kā arī dzelzceļa
uzbēruma valni Z karjera DA malas savācējgrāvju aizbēršanai, kas tika izviedots kūdras
transportēšanai. Susinātājgrāvju aizbēršanai nepieciešams materiāls no tuvākās apkārtnes, to
izrokot un aizberot grāvjus, vai aizšķūrēt veidojot nelielus, lokālus pazeminājumus (garenas
ieplakas). Ieplaku veidošana fragmentētu ainavu, kā arī varētu rasties gruntsūdens līmeņa
atšķirības starp paaugstinājumiem un ieplakām. Pilnīgai susinātājgrāvju aizbēršanai 68 km
kopgarumā būtu nepieciešami aptuveni 34 000 m3 kūdras, kas radītu tādas pašas problēmas ar
materiāla ieguvi, kā aprakstīts 1. scenārijā. Ja izmantotu no kupolu virsmas šķūrēto materiālu, to
vajadzētu spēcīgi sablietēt, lai novērstu ūdens filtrāciju. Scenārija īstenošanas izmaksas
palielinātu kūdras pārvietošana no kupola daļas uz izstrādāto karjeru galiem, kā arī tā šķirošana,
atdalot kūdru no veģetācijas. Lai gan no purvu virsmas noņemamā materiāla apjoms būtu
pietiekams susinātājgrāvju aizbēršanai, taču materiāla īpatnības un pārvietošanas izmaksas šā
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scenārija īstenošanā varētu radīt grūtības. Risinājums šā scenārija īstenošanā būtu veikt plānotās
darbības, kā iecerēts, taču susinātājgrāvjus dambēt ar kūdras dambīšiem, kā tas aprakstīts 3.
scenārija īstenošanā.
C.1. DR grāvju aizbēršana. Skatīt 1.
scenārija aprakstā.

18. attēls (pa labi). Projekta teritorijas C.1. reljefa
modelis ar ūdenstecēm.
19. attēls (pa kreisi). Izstrādātais karjers ar stāvām
degradēta purva kūdras veidotiem krastiem
projekta teritorijā Zaļajā purvā.
Purva virskārtas pārvietošana. Pēc kūdras ieguves darbiem 20. gadsimta vidū, saglabājot
susināšanas grāvjus, ir notikusi purva virskārtā esošās kūdras sablīvēšanās un sadalīšanās, kā arī
tā ir apaugusi ar dabiskam augstajam purvam neraksturīgu veģetāciju. Lai nodrošinātu augstajam
purvam raksturīgas veģetācijas attīstību un samazinātu relatīvo purva virskārtas pacēlumu virs
karjera ūdens līmeņa, būtu paredzama kūdras virskārtas pārvietošana uz izstrādātajiem
karjeriem no purva virsmas paaugstinājuma, kas atrodas aptuveni pa vidu ap abiem
izstrādātajiem karjeriem. No Z karjera ZR malas 17 ha platībā, DA malas 20 ha platībā, no D
karjera ZR malas 18 ha platībā un DA malas 10 ha platībā. Kūdras pārvietošana nepieciešama
nelielā slīpumā uz karjeru pusi, sākot ar susinātāgrāvju sākumu (0-5 cm) un pakāpeniski
palielinoties dziļumam karjera virzienā (50-100 cm) (1. pielikums). Rezultātā tiks atsegts
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mazsadalījies kūdras slānis, kuram būs vieglāk uzturēt nepieciešamos mitruma apstākļus, kā arī
tiks radīti priekšnoteikumi sfagnu seguma attīstībai no kūdrā esošajām sēklām, kā arī augiem
pārvietojoties no blakus esošajiem purva kupoliem. Šāda purva virskārtas pārvietošana uz
izstrādātajiem karjeriem, to centrālajā daļā samazinās dziļumu, daļēji apklājot karjeru dibenu ar
kūdru, kas radīs pozitīvus priekšnoteikumu sērūdeņraža attīstībai zem kūdras, kā arī radīs
izstrādāto karjeru fragmentāciju.
Krastu stāvuma samazināšana. Līdz ar minēto platību purva virskārtas pārvietošanu,
nepieciešams apkārt abiem purva karjeriem samazināt krasta stāvumu (19., 20., 21., 22. attēls.).
Tas nozīmē nepieciešamajā platumā (5-50 m) samazināt izstrādāto karjeru krasta stāvumu līdz
dabiskam purvam raksturīgam nogāzes slīpumam (ne vairāk par 5o). Šāds risinājums novērsīs
kūdras sadalīšanos un sablīvēšanos izstrādāto karjeru krastos, nodrošinās vienmērīgāku purva
virskārtas mitruma režīmu, uzlabos dzīvotnes sfagnu attīstībai, kā arī atvieglos lielo zīdītāju
pārvietošanos šajā teritorijā.
Veģetācija. Skatīt 1. scenārija aprakstā.
Izstrādajiem kūdras karjeriem pa vidu stiepjas šaura kūdras strēle, kur ir apaugusi ar
kokiem. Projekta mērķu sasniegšanai nepieciešams arī šos kokus un krūmus nozāģēt, kā arī
izlīdzināt kūdru karjeru ūdens līmenī (maksimāli 10-20 cm virs ūdens līmens), lai neveidotos
lineārs veidojums ar stāviem krastiem, kuru veido sausa sadalījusies kūdra.
Karjeru iztekas. Šobrīd uz Z karjera iztekas bebri ir izveidoši dambi, tāpēc būtu apsverama
kūdras dambju izveide uz abu izstrādāto karjeru iztekām, kuros ievietot caurtekas ar noteiktu
augstumu v.j.l., lai pavasarī un ilgstošu lietavu gadījumā, kad ceļas ūdens līmenis, netiktu
izskalots kūdras dambis. Caurtekas nodrošinātu, ka ūdens līmenis izstrādātajos karjeros
nepaceļas augstāk par plānoto līmeni, tādējādi neradot draudus sērūdeņraža veidošanās
procesiem un apkārtējai teritorijai.
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Scenārija trūkumi: Nepieciešams liels apjoms ar vietējas izcelsmes materiālu (kūdra), lai
aizbērtu visus C.1. rīcības teritorijā esošos grāvjus (76-80 km), kā arī lielas platības purva
virskārtas pārvietošana (kopā ap 65 ha).
Scenārija priekšrocības: Šis scenārijs nodrošinātu hidroloģiskā režīma atjaunošanos
teritorijā ap izstrādātajiem karjeriem, kas ļautu dabiskā veidā atjaunoties augstajam purvam ar
tam raksturīgo veģetāciju un kūdras akumulēšanos.
Secinājums: Šis ir optimāls scenārijs projekta HYDROPLAN mērķu sasniegšanai, kā arī
veiksmīgai degradētas vides renaturalizācijai, taču darbību kopums varētu sasniegt relatīvi
augstas izmaksas.

3. scenārijs
Ūdens līmens stabilizēšana. Augstā purva atjaunošanai projekta HYDROPLAN C.1. rīcības
teritorijā nepieciešama grāvju darbības apturēšana, tos dambējot ar kūdras dambjiem. Z karjeru
ieskauj 160 susinātājgrāvji, un D karjeru 64 susinātājgrāvji, kuros sablīvētas kūdras dambji
jāizvieto uz susinātājgrāvjiem pie karjera, kur sākas karjera krastu stāvuma samazināšanas
teritorija (7. pielikums). Savukārt, karjeru vidusdaļā, kur augstums starp purva virsmu un karjera
ūdens līmeni ir lielāks, ir nepieciešama vēl viena kūdras dambju rinda uz susinātājgrāvjiem
(apmēram 20 dambji gar katru malu). Starp izstrādātajiem kūdras karjeriem esošajiem 30
susinātājgrāvjiem nepieciešami sablīvētas kūdras dambji starp aizbērtajiem savācējgrāvjiem, lai
izlīdzinātu gruntsūdens līmeni purva kupola nogāzē, kur rodas relatīvā paaugstinājuma starpība
starp savācējgrāvjiem (kopā 120 dambji). Ņemot vērā, ka susinātājgrāvju platums ir ap 0,5 m ar
dziļumu 0,1 – 1,1 m, tad vidējais viena dambja izbūvei nepieciešams materiāla daudzums ir
aptuveni 1,0 m3. Apmēram 450 sablīvētas kūdras dambju izveidošanai nepieciešami aptuveni ap
450-600 m3 materiāla, kuru ar piemērotu tehniku (ekskavatora kausu) izrok no nosusināšanas
grāvja malām un to pēc tam noliek atpakaļ un sablīvē, lai kūdras dambja virsma būtu augstāka
par apkārtējo teritoriju un nenotiktu ūdens filtrācija pa dambja apakšu vai caur to. Šāds
risinājums nepieciešams, lai, kūdrai gravitācijas spēka iedarbībā sablīvējoties, nenotiktu kūdras
masīva susināšanās atjaunošanās nepietiekoša kūdras dambja augstuma dēļ.
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20. attēls. Zemes virsmas augstums v.j.l. - šķērsprofils DR-ZA virzienā Zaļajā purvā.

ZR-DA zemes virsmas griezums
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21. attēls. Zemes virsmas augstums v.j.l. - šķērsprofils ZR-DA virzienā Zaļajā purvā.
Savācējgrāvju aizbēršanai 8 km kopgarumā var izmantot izveidotās kūdras valni, kas
radies, rokot šos grāvjus, kā arī bijušā dzelzceļa uzbēruma valni Z karjera DA malas savācējgrāvju
aizbēršanai. Ja atbērtnes materiāla daudzums ir nepietiekošs savācējgrāvju aizbēršanai, tad ir
jāveic šo grāvju dambēšana ar kūdras dambjiem. Šāda aktivitātes veikšanai būtu nepieciešami
apmēram 70 kūdras dambji. Savācējgrāvju dambēšanu – ik pa 0,2 m relatīvā krituma
nepieciešams veidot tādā pašā veidā, kā susinātājgrāvjiem, veidojot kūdras dambjus, lai nenotiek
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ūdens plūšana zem uzbērtā kūdras slāņa un, dambim sēžoties, tā virsmas atzīme nebūtu zemāka
kā purva virsma.

22. attēls. Šķērsprofilu novietojums topogrāfiskajā kartē un reljefa modelī.
C.1. DR grāvju aizbēršana. Skatīt 1. scenārija aprakstā.
Veģetācija. Skatīt 1. un 2. scenārija aprakstā.
Krastu stāvuma samazināšana. Skatīt 2. scenārija aprakstā.
Karjeru iztekas. Skatīt 2. scenārija aprakstā.
Scenārija trūkumi: Veicot susinātājgrāvju dambēšanu ar sablīvētas kūdras dambjiem,
saglabājas grāvju tīkls aptuveni 68 km kopgarumā, neskaitot savācējgrāvjus. Atklātas ūdens
virsmas esamība radīs priekšnoteikums augstākai iztvaikošana no teritorijas, kā arī attīstoties
augstā purva veģetācijai, grāvju virskārtu pārklās sfagnu sūnas, veidojot slīkšņas, tādējādi
padarot teritoriju grūtāk šķērsojamu lielajiem zīdītājiem un iedzīvotājiem. Neveicot kūdras
virskārtas noņemšanu aptuveni 65 ha platībā, nenotiks daļēja izstrādāto kūdras karjeru
aizbēršana.
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Scenārija priekšrocības: Šis scenārijs nodrošinātu hidroloģiskā režīma atjaunošanos
teritorijā ap izstrādātajiem karjeriem (tā stabilizāciju), kā arī veicinātu dabisku augstā purva
biotopu attīstību ar tiem raksturīgo veģetāciju un kūdras akumulēšanos. Šī scenārija īstenošanai
nepieciešams krietni mazāk līdzekļu.
Secinājums: Šis atjaunošanas aktivitāšu scenārijs ir īstenojams un atbilst projekta
HYDROPLAN mērķu sasniegšanai, kā arī veiksmīgai degradētas vides renaturalizācijai. Aktivitāšu
izpildījums ir samērā līdzīgs iepriekšējam piedāvātajam scenārijam, taču šī ieviešanas izmaksas ir
zemākas.

6. Hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti un prognozes
Hidroģeoloģija
Sākotnēji hidroģeoloģiskā modelēšana tika plānota tikai projekta HYDROPLAN rīcību
teritorijās, tomēr projekta īstenošanas gaitā izrādījās, ka tāda pieeja nebūtu racionāla.
Hidroloģiskais režīms jānovērtē plašākai teritorijai, lai iegūtu ticamu pārliecību par veicamo
darbību sagaidāmo ietekmi. Modelēšanai tika izmantots ar aviācijā bāzētu lāzerskeneri iegūts
reljefa virsmas modelis, vēsturiskie hidroloģiskā režīma un sērūdeņraža izplatības areāla un
koncentrāciju novērojumi, ģeoloģisko situāciju raksturojošie dati, kā arī projekta HYDROPLAN
veiktie gruntsūdens un virszemes ūdeņu līmeņa novērojumu dati. Hidroģeoloģiskās
modelēšanas rezultātā secināts, ka būtiska (vismaz 1 m) gruntsūdens līmeņu paaugstināšana
varētu izraisīt sekojošas izmaiņas hidroģeoloģiskajos un sērūdeņraža veidošanās/transporta
procesos:
•

Pazemes ūdens līmeņu pieaugums Salaspils ūdens horizontā (dziļāk novietots)
būs mazāks par 1 m.

•

Pazemes ūdens pieaugums (gruntsūdens) būs vairāk izteikts uz ziemeļiem, kur
ietekmes zonas rādiuss (ar gruntsūdens līmeņa izmaiņām par 10 cm) būs aptuveni
1 km.
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•

Ir sagaidāms, ka pēc gruntsūdens līmeņa paaugstināšanas Zaļā purva apkārtnē, tā
ZR malā sērūdens koncentrācijas apgabals tiks lokāli novirzīts palielinātu pazemes
ūdens plūsmas ātrumu dēļ. Sērūdeņraža koncentrācijas pieaugums līdz 15 mg/l ir
sagaidāms 1,5 – 2 km šaurā joslā uz Z no Zaļā purva (Hidroģeoloģiskā modelēšana
(PAIC), 2013).

Šie rezultāti un prognozes liecina, ka, veicot būtisku gruntsūdens līmeņa paaugstinājumu,
tas notiks lokālā mērogā, nesasniedzot tuvākās apdzīvotās vietas vai privātīpašumā esošos
zemes gabalus. Pozitīvi vērtējama arī ietekme uz sērūdeņraža veidošanās procesiem, respektīvi,
veicot atjaunošanas aktivitātes, netiks apdraudēta to veidošanās, taču sērūdeņraža
koncentrācijas apgabals varētu nedaudz novirzīties Smirdgrāvja virzienā.

Hidroģeoloģiskā situācija
Gan palēninātās ūdens apmaiņas zonas ūdeņi, gan stagnanto ūdeņu zona neietekmē
zemes izmantošanas iespējas un virszemē esošās dabas vērtības. Būtiskāka ietekme ir kvartāra
ūdeņiem (10. un 11. pielikums) un to mijiedarbībai ar dziļāk novietotajiem Salaspils svītas un
Pļaviņu svītas nogulumiem (8. un 9. pielikums) un tajā esošajiem pazemes ūdeņiem.
Hidroģeoloģiskā modelēšanas rezultāti parāda, ka šajā apvidū dominē augšupejoša gruntsūdens
plūsma, ko rada pazemes ūdeņu atslodze tuvojoties Rīgas jūras līcim. Zaļā purva apvidū dziļāk
novietotu ūdeņu plūsmu no nokrišņu infiltrāta nodala kūdras slānis, veidojot šīs teritorijas
apstākļus, ļaujot veidoties sērudeņradim un attīstoties augstajam purvam. Pastāvot unikāliem
apstākļiem, ko nosaka teritorijā esošie purvu masīvi, šajā apvidū notiek sērūdeņraža veidošanās
(12. pielikums), kas tiek izmantoti rekreācijas un dziedniecības vajadzībām. To, ka šo sistēmu var
ietekmēt cilvēku saimniekošanas veids, pierāda vides izmaiņas kūdras ieguves laikā, kā arī
Smirdgrāvja gultnes izveidošana. Ņemot vērā šos apstākļus, nepieciešama rūpīgi izplānota un
piesardzīga projekta rīcību ieviešana, lai neradītu turpmāku vides degradāciju un esošās
situācijas mainību nevēlamā virzienā.
Projektā HYDROPLAN plānoto rīcību apmērs (plānota gruntsūdens līmeņa stabilizēšana)
neradīs kvartāra un dziļāk novieto ūdens nesošo slāņu mijiedarbības izmaiņas, tādējādi neradot
draudus apkārtnes hidroģeoloģiskajiem apstākļiem un sērūdeņraža veidošanās procesiem.
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Zaļā purva caurplūduma modelēšana
Ievāktie ūdens līmens novērojumu dati, kā arī vēsturiskā datubāze un hidroģeoloģiskās
modelēšanas rezultāti bija pamats ūdens caurplūduma un maksimālo plūdu modelēšanai. Šāda
modelēšana tika veikta šā brīža situācijai, un ņemot vērā atjaunošanas aktivitāšu apjomu un vides
transformāciju, tika veikta arī nākotnes prognožu modelēšana šai teritorijai.

Apzīmējumi: 1. mežu teritorija; 2. ar mežu klāta purva teritorija; 3. atklāta purva teritorija; 4. virszemes
ūdenstilpe; 5 – aprēķina sateces baseina teritorija.

23. attēls. Teritorijas C.1. aprēķina sateces baseina laukums

58

Maksimālais caurplūduma aprēķins veikts projekta HYDROPLAN rīcības teritorijai C.1,
kurā paredzēta augstā purva biotopa atjaunošana. Aprēķina laukums atrodas rajonā starp Zaļo
kāpu un Smārdes Kūdru. Aprēķina laukums aptver visu Smirdgrāvja sateces baseinu līdz vietai,
kur tas iztek no rīcības teritorijas C.1. (23. attēls). Teritorijas hidroloģiskajā režīmā galvenā
nozīme ir purva ietekmei, kas uzkrāj pavasara palu ūdeņus un samazina maksimālā caurplūduma
apjomus. Būtiska nozīme ir arī mežiem, kas ar savu īpatnējo mikroklimatu samazina pavasaru
palu noteci.
Izveidotā aprēķinu laukuma parametri noteikti izmantojot ĢIS datus, kā arī mērījumus un
veģetācijas uzskaiti dabā. Tika noteikti sekojoši aprēķina laukuma fiziski-ģeogrāfiskie faktori:
A – aprēķināmā sateces baseina laukums

14,71 km2;

Am – relatīvā mežu platība aprēķina laukuma sateces baseinā 67,9%;
Ap – relatīvā purvu platība sateces baseinā

29,0%;

Ūdenstilpju summārā virsma sateces baseinā

SΣ=0,411 km2;

Summārais ūdenstilpju sateces baseina laukums

Ai=5,4 km2.

2.tabula
Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijai C.1 pirms renaturalizācijas
Sateces baseina raksturojums
A, km2

Am, %

Ap, %

SΣ, km2

Ai, km2

Varbūtība,
p%

Caurplūdums,
Q m3/s

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi
14,71

67,9

29,0

0,41

5,40

1%

2,24

14,71

67,9

29,0

0,41

5,40

2%

1,97

14,71

67,9

29,0

0,41

5,40

5%

1,66

14,71

67,9

29,0

0,41

5,40

10%

1,41

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2% (m3/s)
14,71

2%

0,52

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi
14,71

0,054
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3.tabula
Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijai C.1 pēc renaturalizācijas
Sateces baseina raksturojums
A, km

2

Am, %

Ap, %

SΣ, km

2

Ai, km

2

Varbūtība,
p%

Caurplūdums,
Q m3/s

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi
14,71

50,9

29,0

0,50

5,40

1%

2,37

14,71

50,9

29,0

0,50

5,40

2%

2,09

14,71

50,9

29,0

0,50

5,40

5%

1,75

14,71

50,9

29,0

0,50

5,40

10%

1,49

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2% (m3/s)
14,71

2%

0, 55

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi
14,71

0,054

Caurplūduma un plūdu modelēšanas rezultāti (1., 2., 3. tabula) apliecina, ka plānotā
vides transformācija, lai šajā apvidū atjaunotu augstā purva biotopu, neradīs būtiskas ūdens
caurplūduma izmaiņas. Izveidotie kūdras dambji uz susinātājgrāvjiem un aizbērtie savācējgrāvi
radīs mazāku izstrādāto karjeru caurplūdumu (1. tabula), respektīvi, sagaidāms, ka pavasara palu
maksimālais līmenis karjeros varētu nedaudz samazināsies, bet nedaudz pieaugs vasaras
caurplūdums. Šāda caurplūduma mainība iespējama, jo veiktās atjaunošanas aktivitātes
ieviestas ar mērķi stabilizēt ūdens līmeni purva masīvā ap izstrādātajiem kūdras karjeriem, kas
nozīmē to, ka pavasaros nenotiek ātra sniega kušanas ūdeņu ieplūde karjeros, tādējādi
samazinot to pavasara caurplūdumu, taču vasarās nenotiks tik intensīvs gruntsūdens līmens
samazinājums kā šobrīd, tāpēc vasaras caurplūdums karjeros var nedaudz palielināties. Šī ūdens
līmens stabilizācija ap karjeriem ar veģetācijas novākšanu un specifisko hidroģeoloģisko situāciju
šajā apvidū neradīs būtiskas izmaiņas caurplūdumā no projekta teritorijas C.1. caur Smirdgrāvi,
kas nozīmē, ka nekādi speciāli pasākumi šajā jomā nav nepieciešami un netiek apdraudētas
blakus novietotās teritorijas. Ir sagaidāms, ka pēc atjaunošanas aktivitāšu ieviešanas, pavasara
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palu caurplūdums caurmērā varētu palielināties par 5,1-5,7%, kas ir 0,08-0,13 m3/s. Līdzīgi
pieaugumu varētu sasniegt arī vasaras – rudens plūdi, kas ir iespējams tāpēc, ka purva teritorija
ir piesātināta ar ūdeni un intensīva un ilgstoša lietus gadījumā ir sagaidāms 5,5 % pieaugums
caurplūduma rādītājos. Jāatzīmē, ka caurplūduma aprēķinos iekļauts Smirdgrāvja augšteces
sateces baseins, kurā atrodas projekta HYDROPLAN rīcības teritorija C.1., kurā plānotā
veģetācijas novākšana samazinās kopējo mežu platība pētītajā apgabalā (23. attēls) par 17 %.
Veiktās hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultātā noteiktās gruntsūdeņu plūsmas un to
virzieni attēloti 13. pielikumā. Dominējošā plūsma ir Rīgas jūras līča virzienā, izņemot degradēto
apgabalu ap izstrādātajiem karjeriem, kur novērojama gruntsūdeņu plūsma to virzienā, ko
ietekmē gan teritorijas reljefs, gan nosusinātās kūdras biezums (14. pielikums). 15. un 16.
pielikumā attēlota iespējamo pavasara palu (plūdu) izplatība pirms (15. pielikums) un pēc
atjaunošanas aktivitātēm (16. pielikums). Iespējamo palu lielums un izplatība noteikta ar to
iespējamo atkārtošanos reizi 10-20 gados, kas nozīmē relatīvi ekstremālus sniega kušanas
apstākļus. Pat šādas ekstremālas sniega kušanas rezultātā, palu izplatības robežas pēc veiktās
biotopu atjaunošanas nesniedzas ārpus projekta teritorijas C.1. Īstenojoties tāda mēroga
apstākļiem, būtu sagaidāms neliels aplūduma pieaugums Smirdgrāvja un Medupītes augštecē,
salīdzinot ar situāciju pirms atjaunošanas aktivitāšu veikšanas Zaļajā purvā.

7. Atjaunošanas ietekme uz saimnieciski izmantojamām
teritorijām
Projekta C.1. rīcības teritorija atrodas ĶNP teritorijā platībās, kas pēc zemes
izmantošanas veida tiek definētas kā mežu zemes. Teritorija pilnībā pieder valstij. Tas nozīmē, ka
projekta teritorijai nav kopēju robežu ar privāto īpašnieku zemes platībām. Tuvākās privāto
īpašnieku zemes platības atrodas 1,1 km attālumā uz ziemeļiem no Z karjera blakus
Smirdgrāvim, kā arī Antiņciema un Smārdes Kūdras ciemos. Attālums no projekta teritorijas līdz
ciemiem sasniedz 2 km Smārdes Kūdras gadījumā, bet līdz Antiņciemam attālums pārsniedz 3
km. Ņemot vērā to, ka augstā purva atjaunošana projekta ietvaros neparedz būtisku
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanu, bet gan tā stabilizēšanu, tad projekta darbību radītās
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izmaiņas nesasniegs apdzīvotās vietas un tuvāko privātīpašnieku zemes platības, ko uzskatāmi
parāda hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti.

8. Ietekme uz sērūdeņraža veidošanās procesiem
Sērūdeņradis (24. attēls) veidojas ar ģipsi bagātajā Salaspils ūdens horizontā, kurā no
lielajiem purviem infiltrējās ar izšķīdušām organiskām vielām bagāts ūdens ar zemu pH un
izšķīdušā skābekļa koncentrāciju. Salaspils horizonta ūdeņos augstu koncentrāciju sasniedz
sulfāta joni (SO42-) un anaerobās sulfātreducējošās baktērijas. Baktēriju darbības rezultātā
notiek sekojoša ķīmiskā reakcija (1):
SO42- + 2Corg + 2H2O→ 2HCO3- + H2S

(1)

Sērūdeņraži veidojas anaerobos apstākļos, kuru uzturēšanai nepieciešams kūdras slānis,
kas biezāks par 1,5 m. Purva virskārtā dominē oksidēšanās apstākļi, bet dziļāk – oksidēšanās –
reducēšanās vides apstākļi. Šī vertikālā zonalitāte izskaidrojama ar izšķīdušā skābekļa trūkumu.
Skābekļa klātbūtne kūdras augšējā slānī izskaidrojama ar kūdras filtrācijas īpašībām, t.i.,
filtrācijas koeficients dziļumā līdz 1,5 m ir 10 – 100 reizes lielāks kā tas, kas raksturīgs kūdrai, kas
ieguļ dziļāk par 1,5 m (Prols, 2010). Tas nozīmē, ka saglabājot zemu kūdras biezumu, to iegūstot
vai neatjaunojot un saglabājot zemu gruntsūdeņu līmeni Zaļā purvā degradētajā daļā (projekta
aktivitātes teritorija C.1.) norisinās oksidēšanās procesi, kas neļauj veidoties sērūdeņradim
Salaspils svītas ūdens horizontā. Caur purva virskārtu ļoti ātri notiek lietus ūdeņu filtrēšanas
dziļākajos slāņos, līdz ar to neizveidojas anaerobi apstākļi, kas nepieciešami, lai radītu
priekšnoteikumus sērūdeņraža veidošanās procesiem.
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24. attēls. Sērūdeņraža koncentrāciju sadalījums pašreizējā situācijā projekta Hydroplan
teritorijās un tuvākajā apkārtnē (Hidroģeoloģiskā modelēšana (PAIC), 2013).

9. Ietekme uz mērķa sasniegšanu – dabas vērtību atjaunošanu
Augstā purva biotopi Zaļajā purvā, īpaši tā vidusdaļā, agrākās kūdras ieguves vietas
rajonā kopš 20. gadsimta vidus ir ietekmēti negatīvi. Izveidotā meliorācijas tīkla ietekmē notiek
pastiprināta ūdens aizplūšana no purva, blīvais grāvju tīkls turpina radīt degradējošu ietekmi uz
augsto purvu, radot nevēlamas izmaiņas purva biotopos. Notiek pastiprināta kūdras sadalīšanās,
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kā arī neskartiem purviem neraksturīgi sausās kūdras dēļ notiek sfagnu, galveno kūdras
veidotāju augstajā purvā, un citu tikai augstajiem purviem raksturīgu augu sugu, piemēram,
dzērveņu, raseņu, parastā baltmeldra u.c. izzušana. Meliorācijas ietekmē turpinās kūdras
izžūšana un mineralizācija, kā rezultātā palielinās augiem pieejamo barības vielu daudzums un
notiek purva pastiprināta aizaugšana ar priedēm un bērziem. Vietām izteikti dominē sila virsis
vai purva vaivariņš, kas liecina par nosusināšanas ietekmi.
Projektā plānotā purvā esošo grāvju sistēmas darbības pārtraukšana un citi pasākumi
meliorācijas ietekmes novēršanai vai mazināšanai no purva biotopu saglabāšanas viedokļa
vērtējami pozitīvi un ir vēlami. Ja netiek veikti purva atjaunošanas pasākumi un hidroloģiskā
režīma atjaunošana, ilgtermiņā sagaidāma visas projekta C.1. teritorijas aizaugšana ar mežu un
augstajam purvam raksturīgo biotopu un sugu izzušana. Taču šī meža kvalitāti nevarēs uzskatīt
par augstu, tādējādi neradot potenciāli izdevīgu mežaudzi no mežsaimniecības viedokļa, Veicot
detalizētu plānošanu, būtiski nodrošināt apstākļus, kas nerada būtisku ūdenslīmeņa pacelšanos
projekta teritorijai blakus esošajā avoksnainajā kaļķaino purvu platībā vai nerada izmaiņas
sērūdeņražu veidošanās procesos, kas ir nozīmīgi šo Latvijā ļoti reti sastopamo biotopu
pastāvēšanai. Projekta rīcību ietvaros, neradot būtiskas izmaiņas ūdenslīmenī (par būtiskām
uzskatāmas tādas, kas avoksnaino kaļķaino purvu biotopu platībās paaugstinātu vai pazeminātu
ūdenslīmeni par 20 un vairāk cm), izmaiņas šajos biotopos nav paredzamas.

Potenciālās purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmes uz
purva un meža biotopiem
Sagaidāms, ka, paaugstinot ūdens līmeni purvā, notiks kūdras samitrināšanās, iespējama
virsūdeņu veidošanās atsevišķās projekta teritorijas daļās, īpaši pirmajos gados, kamēr ūdens
līmenis nav nostabilizējies. Līdzšinējā augsto purvu atjaunošanas pieredze Latvijā, piemēram,
Lielajā Ķemeru tīrelī (Ķuze, Priede, 2008; Priede, 2013), Cenas tīrelī un Vasenieku purvā
(Salmiņa, Bambe, 2008) u.c. purvos liecina, ka pirmajos gados pēc ūdenslīmeņa pacelšanas
purvā sākas sīkkrūmu un koku kalšana, taču vēlāk sagaidāma augāja stabilizācija. Sākotnēji, ja
ūdenslīmeņa izmaiņas pārsniedz 50 un vairāk cm, iespējamas straujas izmaiņas veģetācijā, t.sk.
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koku un krūmu strauja kalšana. Visticamāk, šāda kalšana varētu notikt tieši karjeriem (dīķiem)
piegulošās platībās, tikmēr tuvāk purva kupolam izmaiņas varētu būt mērenākas un drīzāk
saistītas ar lēnu sfagnu sūnu seguma atjaunošanos un grīšļu dzimtas augu ieviešanos augstajā
purvā pašlaik izteikti dominējošā sīkkrūmu stāva vietā.
Visticamāk, straujas izmaiņas nav sagaidāmas purvaino mežu biotopos. Straujākas
izmaiņas varētu notikt zemākajās degradētā purva daļās uz A no Z karjera un R no D karjera, kas
blīvā grāvju tīkla dēļ aizaugušas ar sekundāru mežu. Tādējādi zemākās vietās varētu nokalst koki
un veidoties atklātas pārmitras vietas, sākotnēji klātas ar zāļu purva veģetāciju, bet ar laiku te
veidotos augstā purva veģetācija. Šādos apstākļos būtu lietderīga atjaunošanas scenārijos
minētā koku stāva novākšana pirms ūdenslīmeņa pacelšanas un stabilizēšanas projekta
teritorijas zemākajās vietās. Tam būtu arī būtiska loma, lai mazinātu koku, īpaši lapkoku (bērzu)
un blīvā krūkļu pameža radīto transpirācijas efektu (caur koku lapām notiek iztvaikošana,
tādējādi purvā pastiprinot nosusināšanas efektu). Koku izciršana nepieciešama atklātu purva
biotopu atjaunošanai.
Mežaudzēs, kas atbilst biotopiem Staignāju meži un Purvaini meži, iespējama
fragmentāra koku kalšana paaugstināta ūdenslīmeņa dēļ, taču ne visā platībā, tāpēc abu biotopu
platības jāsaglabā dabiskai attīstībai atjaunotā hidroloģiskā režīma apstākļos. Nav sagaidāmas
būtiskas paceltā ūdenslīmeņa izmaiņas biotopā Veci vai dabiski boreāli meži, kas atrodas uz
dabiska reljefa pacēluma pie projekta teritorijas R robežas. Tādējādi tur nav sagaidāma koku
kalšana, izmaiņas zemsedzē vai citas būtiskas izmaiņas augsnes mitrumā, koku stāvā vai
zemsedzē.

Potenciālā ietekme uz īpaši aizsargājamu augu sugu atradnēm
Plānoto darbību īstenošanas gadījumā nav sagaidāmas nevēlamas ietekmes uz īpaši
aizsargājamo augu sugu atradnēm, no kurām nozīmīgākās atrodas ārpus projekta teritorijas. Tā
kā atradņu novietojums virs jūras līmeņa atrodas augstāk nekā degradētā purva A un R daļas,
tad nav sagaidāma to applūšana vai būtiska ūdenslīmeņa pacelšanās. Plānotā darbība var
sekmēt tikai gada staipekņa un vālīšu staipekņa audžu iznīkšanu, kas šajā gadījumā pašas liecina
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par purva degradāciju (dabiskos augstajos purvos šīs sugas, turklāt monodominantās audzēs,
nav raksturīgas).

Kopsavilkums par īpaši aizsargājamo biotopu un sugu atradnēm
Kopumā plānotā Zaļā purva hidroloģiskā atjaunošana vērtējama kā vienīgais risinājums
purva biotopu atjaunošanai. Plānotās darbības īstenošanas rezultātā ilgākā laika posmā
sagaidāma augstā purva un purvainu mežu biotopiem optimāla hidroloģiskā režīma
atjaunošanās.
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas rezultātā iespējama koku kalšana un būtiskas izmaiņas
zemsedzē, palielinoties mitrumam, atsevišķās mežaudzēs izstrādāto karjeru tuvumā. Vēlama
koku apauguma novākšana pirms ūdenslīmeņa izmainīšanas, t.i., izstrādāto karjeru daļu
aizbēršanas, grāvju dambēšanas vai aizbēršanas, taču saglabājot dabiskai attīstībai bioloģiski
vecas mežaudzes, kas dabiski adaptējas izmainītā hidroloģiskā režīma apstākļos.
Projekta teritorijā nav sastopamas īpaši aizsargājamas augu sugas, izņemot relatīvi bieži
sastopamo gada un vālīšu staipekni, kuru sastopamība lielās audzēs purvos, kur tie nav
raksturīgas sugas, parasti liecina par nosusināšanas ietekmi. Tādējādi nav sagaidāma negatīva
ietekme uz īpaši aizsargājamām vaskulāro augu sugām. Lai netiktu negatīvi ietekmētas projekta
teritorijas tuvumā sastopamās īpaši aizsargājamās augu sugas, kuru dzīvotnes ir kaļķaini zāļu
purvi vai purvaini, avoksnaini meži, tad hidroloģiskā režīma atjaunošana jāplāno tā, lai netiktu
būtiski pacelts ūdens līmenis ārpus projekta teritorijas.
Nolūkā nepieļaut projekta darbību tiešu negatīvu ietekmi uz teritorijā ligzdojošajiem
putniem, visi teritorijas pārveidošanas darbi veicami tikai laikā ārpus ligzdošanas sezonas (laikā
sākot ar 1. augustu un beidzot ar 15. martu).
Lai nodrošinātu ilgtermiņa novērtējumu īstenotajai darbībai, jāveic īpaši aizsargājamo
biotopu un sugu monitorings, t.sk. projekta teritorijai tieši piegulošajās platībās, kur konstatētas
īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas un biotopi.
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10. Biotopu atjaunošanas pasākumu komplekss
Kā optimālākais projekta Hydroplan mērķu sasniegšanai, ievērojot teritorijas īpatnības un
projekta budžetu, uzskatāms 3. scenārijs. Augstā purva atjaunošanai projekta C.1. rīcības
teritorijā nepieciešama savācējgrāvju darbības apturēšana, tos pilnībā aizberot un sablietējot, lai
novērstu ūdens plūšanu zem uzbērtā kūdras slāņa. Savācējgrāvju kopgarums ir apmēram 8 km
un to aizbēršanai var izmantot izveidotās kūdras valni (atbērtni), kas radies, rokot šos grāvjus, kā
arī dzelzceļa uzbēruma valni Z karjera DA malas savācējgrāvju aizbēršanai. Ja tas nav iespējams
materiāla pieejamības vai finanšu resursu dēļ, tad ir pieļaujama savācējgrāvju darbības
apturēšana ar kūdras dambjiem. C.1. teritorijas DR malā novietotie savācējgrāvji vērtējami kā
mazāk nozīmīgi sekmīgai augstā purva funkcionēšanai, galvenokārt ietekmējot tā perifēriju,
tāpēc to aizbēršana vērtējama kā sekundāra prioritāte.
Z karjeru ieskauj 160 susinātājgrāvji, un D karjeru 64 susinātājgrāvji, kuros sablīvētas
kūdras dambji jāizvieto uz susinātājgrāvjiem pie karjera, kur sākas karjera krastu stāvuma
samazināšanas teritorija (1. pielikums). Savukārt, karjeru vidusdaļā, kur augstums starp purva
virsmu un karjera ūdens līmeni ir lielāks, ir nepieciešama vēl viena kūdras dambju rinda uz
susinātājgrāvjiem (apmēram 20 gar katru malu). Starp izstrādātajiem kūdras karjeriem,
esošajiem 30 susinātājgrāvjiem, nepieciešami sablīvētas kūdras dambji (kopā 120 dambji), lai
kompensētu augstuma pieaugumu v.j.l. purva kupola virzienā. Ņemot vērā, ka susinātājgrāvju
platums ir ap 0,5 m ar dziļumu 0,1 – 1,1 m, tad vidējais viena dambja izbūvei nepieciešams
materiāla daudzums ir aptuveni 1,0 m3. Apmēram 450 sablīvētas kūdras dambju izveidošanai
nepieciešami aptuveni ap 450-600 m3 materiāla, kuru ar piemērotu tehniku (ekskavatora kausu)
izrok no nosusināšanas grāvja malām un to pēc tam noliek atpakaļ un sablīvē, lai kūdras dambja
virsma būtu augstāka par apkārtējo teritoriju un nenotiktu ūdens filtrācija pa dambja apakšu vai
caur to. Šāds risinājums nepieciešams, lai, kūdrai gravitācijas spēka iedarbībā sablīvējoties,
nenotiktu kūdras masīva susināšanās atjaunošanās nepietiekoša kūdras dambja augstuma dēļ.
Izstrādāto karjeru krasti ir ļoti stāvi ar dažādu relatīvo augstuma starpību starp ūdens
līmeni un krastu. Kopš pagājušā gadsimta vidus kūdra karjeru krastos ir sēdusies, sablīvējusies un
sadalījusies, radot sausas kūdras strēli ar vāji attīstītu veģetāciju. Krastu stāvums apgrūtina
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dabīgam augstam purvam raksturīgas veģetācijas attīstību, tāpēc apkārt abiem purva karjeriem
nepieciešams samazināt krasta stāvumu. Tas nozīmē, ka nepieciešamajā platumā (atkarībā no
relatīvā paaugstinājuma 5-50 m) vajag samazināt izstrādāto karjeru krasta stāvumu līdz dabiskam
purvam raksturīgam nogāzes slīpumam (ne vairāk par 5o vietās, kur tas ir iespējams). Šāds
risinājums novērsīs kūdras sadalīšanos un sablīvēšanos izstrādāto karjeru krastos, nodrošinās
vienmērīgāku purva virskārtas mitruma režīmu, uzlabos dzīvotnes sūnu sugu attīstībai, kā arī
atvieglos lielo zīdītāju pārvietošanos šajā teritorijā. Risinājumi šādai rīcībai ir vairāki: 1) kūdru
šķūrēt ziemas sezonā uz ledus, ja ir optimāli apstākļi; 2) iestumjot kūdru karjerā, kas to vidusdaļā
gar krastu veidotu virsmas pacēlumu. Tā nebūtu problēma, jo šķūrētās kūdras sablīvēšanās
pakāpe ir zema un ūdens viļņošanās rezultātā, izveidotais paaugstinājums no kūdras tiktu
ieskalots kareja ūdenī, tādējādi izveidotais paaugstinājums izlīdzinātos. Tehniskā projekta
izstrādātji spēs piemeklēt labāko tehnisko risinājumu šādas operācijas veikšanai.
Lai novērstu iztvaikošanu, ko rada veģetācija (koku lapu vainagi) un novērstu kokaudzes
degradāciju, pieaugušā mitruma līmeņa dēļ, tos nepieciešams pilnībā izzāģēt 250 ha platībā (7.
pielikums), kas pēc biotopu kartējuma atbilst degradētam augstam purvam. Šī teritorija ir
aizaugusi ar dažāda vecuma bērziem (2. pielikums), atsevišķās vietās eglēm un priedēm.
Izzāģēšana veicama tikai paredzētajās platībās (3. pielikums), lai netiktu ietekmēti purvainie
meži, slapjaiņu meži un citas aizsargājamas dabas vērtības, kā arī apauguma novākšanas
perifērijā nepieciešams atstāt robotu pāreju no meža teritorijas uz purvu, kas ir iespējami tuvu
dabiskai situācijai. Savukārt 50 ha platībā nepieciešama koku apauguma retināšana purva kupolā
starp izstrādātajiem kūdras karjeriem. Atklāto platību samazināšanai un teritorijas fragmentācijai
ir pieļaujama atsevišķu bioloģiski vecu priedīšu saglabāšana atjaunojamā teritorijā.
Šobrīd uz Z karjera iztekas bebri ir izveidoši dambi, kas nodrošina karjera ūdens līmeņa
stabilitāti. Tāpēc būtu apsverama kūdras dambju izveide uz abu izstrādāto karjeru iztekām, kuros
ievietot caurtekas ar noteiktu augstumu v.j.l. (Z karjeram 10,5 m; D karjeram 11,7 m), lai pavasarī
un ilgstošu lietavu gadījumā, kad ceļas ūdens līmenis, netiktu izskalots kūdras dambis. Caurtekas
nodrošinātu to, ka ūdens līmenis izstrādātajos karjeros nepaceļas augstāk par plānoto līmeni,
tādējādi neradot draudus sērūdeņraža veidošanās procesiem un apkārtējai teritorijai.
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11. Tehnisko noteikumu pieteikums
Projekta mērķis ir atjaunot augstā purva biotopu 550 ha platībā Zaļajā purvā, kas atrodas
ĶNP teritorijā un kuru dabisko ūdens apmaiņas režīmu ir ietekmējusi melioratīvā nosusināšana.
Neskartā augstajā purvā gruntsūdens līmeņa svārstības gadā sasniedz 0,15-0,20 m, taču
šajā teritorijā šīs svārstības atsevišķās vietās pārsniedz 1 m. Projekta HYDROPLAN rīcības
teritorijā C.1. nepieciešama gruntsūdens līmeņa stabilizācija minētajā svārstību diapazonā (0,150,20 m), nemainot izstrādāto karjeru ūdens līmeni, taču, veicot esošā ūdens līmeņa stabilizāciju
(Z karjeram 10,5 m v.j.l., bet D karjeram 11,70 m v.j.l.).
Nepieciešams samazināt izstrādāto karjeru krasta stāvumu, samazinot relatīvā augstuma
starpību starp karjera ūdens līmeni un krastu. Krasta stāvuma leņķis virsūdens daļā būtu vēlams
ne stāvāks par 5-60, vietās kur tas ir iespējams. Izstrādāto karjeru vidusdaļā, minētā stāvuma
iegūšanai, nedrīkst samazināt kūdras slāņa biezumu vairāk par 1 m. Izstrādāto karjeru krasta
profils drīkst veidot izliektu virsmu, lai gruntsūdens līmens neveidotu depresijas līkni, kas
izsauktu lielākas gruntsūdens līmens svārstības gadā par minēto optimumu - 0,15-0,20 m.
Nepieciešama veģetācijas novākšana (koku izciršana) projekta HYDROPLAN rīcības
teritorijā C.1. (7. pielikums), lai novērstu pastiprinātu iztvaikošanu caur koku lapām, kā arī
izveidotu atklātu augstā purva ainavu.
Gruntsūdens līmeņa stabilizēšanai projekta teritorijā būtu vēlama savācējgrāvju
aizbēršana, materiālu iegūstot no to malās saglabātajām atbērtnēm, aizbērtajiem grāvjiem
veidojot līdzenu virsmu, kā tas raksturīgi augstajos purvos. Susinātājgrāvju darbības apturēšanai
ir rekomendējama noblīvētas kūdras dambju izveidošana ik pēc 20 cm relatīvā paaugstinājuma.

12. Monitoringa programma Zaļā purva teritorijai
Gruntsūdens
Gruntsūdens līmeņa novērojumus īsteno projekta HYDROPLAN darbības laikā līdz 2016.
gadam (ieskaitot), un vismaz 5 gadus pēc projekta noslēgšanās (veic Dabas aizsardzības
pārvalde). Hidroloģiskais monitorings uzsākts 2012. gada jūlijā. To veic un līdz projekta
noslēgumam turpinās izpildīt projekta partneris - Vides risinājumu institūts.
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Monitoringa punktu ierīkošana. Lai iegūtu datus par gruntsūdens līmeņa izmaiņām
projekta teritorijā, tika izplānota un izveidota monitoringa sistēma ar minimālo mērījumu
intervālu vismaz divas reizes mēnesī. Rezultātā projekta vajadzībām 2012. gadā tika ierīkoti 31
urbumi (26. attēls), kuri tika aprīkoti ar ķīmiski neaktīva, sertificēta materiāla, smalki perforētām
50 mm diametra PVC caurulēm, kuru garums ir 1,5 – 2,0 m un kas ir no augšas noslēgtas, lai
novērstu tiešu nokrišņu ietekmi. Katram monitoringa punktam ir piešķirts nosaukums, noteiktas
koordinātes un absolūtais augstums virs jūras līmeņa. Projekta teritorijā un tuvākajā apkārtnē
tika ierīkoti 31 novērojumu punkti – gruntsūdens novērojumu veikšanai izveidotie urbumi, kas
veidoti 3 profilos un atsevišķi novērojumu punkti tuvākajās apdzīvotajās vietās, lai tajās
novērtētu gruntsūdens līmeņa svārstības šobrīd un pēc projekta aktivitāšu ieviešanas (25. attēls):
1) Novērojumu punktu – gruntsūdens novērojumu urbumu rinda ZR – DA virzienā paralēli Z
karjeram, kas turpinās urbumu rindā Zaļajā purvā. Šie novērojumi sniegs informāciju par
gruntsūdens līmeni un tā mainību Z karjera tuvumā, kā arī sniegs ieskatu par radīto
karjera ietekmi uz Zaļā purva gruntsūdens līmeni. Novērojumiem būs būtiska loma, lai
noteiktu pašreizējo stāvokli un ūdens režīma izmaiņas pēc atjaunošanas pasākumu
veikšanas.
2) Gruntsūdens novērojumu urbumu rinda ZZA – DDR virzienā Čaukciema purvā un starp
izstrādātajiem kūdras karjeriem, lai novērtētu gruntsūdens līmeņa režīmu degradētā
augstajā purvā un gruntsūdens režīma izmaiņas pēc purvu biotopa atjaunošanas
pasākumiem.
3) Gruntsūdens novērojumu urbumu rinda ZAA – DRR virzienā, kas aptver gruntsūdens
līmeņa izmaiņu novērojumus no apdzīvotajām vietām līdz izstrādātiem kūdras karjeriem.
Tas ļauj novērtēt gruntsūdeņu izplatības areālu un to līmeni izstrādāto karjeru apkārtnē
un projekta teritorijai piegulošajās zemes platībās.
Lai novērtētu atjaunojamo purvu biotoua ūdens režīmu, bez gruntsūdens līmeņu
mērījumiem tiek veikts arī virszemes noteces monitorings no pētījumu teritorijas. Šie dati sniegs
informāciju par ūdens režīmu šajā biotopā un tā izmaiņām pēc atjaunošanas darbu veikšanas.
Plānots veikt virszemes ūdens līmeņa un caurplūdama monitoringu 3 objektos: Smirdgrāvī un
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divos posmos uz Vēršupītes, nosakot gultnes šķērsgriezuma laukumu, ūdensteces ūdens līmeni
un straumes ātrumu. Noteiktie parametri un hidroloģiskie koeficienti tiks izmantoti aprēķinos, lai
noteiktu noteces apjomu no šo upju baseina platības, kas ietver arī projekta teritoriju, kā arī
potenciālās noteces izmaiņas pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu veikšanas.

25. attēls. Gruntsūdens līmeņa novērojumu veikšana projekta HYDROPLAN teritorijā.

26. attēls. Gruntsūdens novērojumu punktu izvietojums Zaļajā purvā un tuvākajā apkārtnē.
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Monitoringa izpildes biežums. Monitoringa urbumos mēra gruntsūdens līmeņa izmaiņas
visa gada garumā vismaz divas reizes mēnesī, izmantojot hidroakustisko metodi. Sākot ar 2013.
gadu hidroakustisko metodi papildina sistēma „EDDY”, ar kuras palīdzību monitoringa datu
ievākšana notiek automātiski. Gruntsūdens monitorings tiks veikts līdz projekta beigām 2016.
gadā. Pēc tam monitoringu vismaz 5 gadus īstenos Dabas aizsardzības pārvalde.
Datu uzglabāšana. Ievāktie dati tiek apkopoti izveidotajā datubāzē, kuras tiek nosūtītas
projekta vadītājam.

Purva biotopu monitorings
Parauglaukumu ierīkošana. Veģetāciju novērtē apļa formas laukumos ar 4 m diametru.
Tie izvietoti transektēs pa 5 vai vairāk līnijā virzienā prom no meliorācijas grāvja, attālums starp
parauglaukumu centriem – 6-10 m (taču vienādi attālumi starp visiem parauglaukumiem visās
transektēs), kas atvieglo arī to atrašanu turpmākajos gados. Parauglaukuma centru fiksē ar mietu
vai kā centru iezīmē kādu tur jau augošu koku, to iezīmējot ar lenti vai krāsu. Apsekojot
parauglaukumus atkārtoti, mieti, ja tie ir satrūdējuši vai pazuduši, jānomaina ar jauniem. Mietu
pazušanas varbūtību mazina neuzkrītošas krāsas, piemēram, nemizota koka mietu izmantošana,
kas nepiesaista nevēlamu uzmanību. Ar augstas precizitātes GPS uztvērēju (± 1 m) fiksē
parauglaukuma centra ģeogrāfiskās koordinātas LKS-92 sistēmā. Parauglaukumu ierīkošanas
vietas norādītas 4. pielikumā.
Parauglaukumiem piešķir unikālu ID kodu un numuru, piem., „ZP01”. Katrā apsekošanas
reizē parauglaukumus fotografē no viena un tā paša skatpunkta, piemēram, vienmēr D-Z virzienā
no parauglaukuma D malas, digitālajiem attēliem faila nosaukumā piešķirot ID kodu, numuru un
datumu, piem., „ZPP02_10-08-2014”.
Veģetācijas aprakstīšana. Parauglaukumā, izmantojot procentuālo segumu, apraksta
veģetācijas struktūru (augstie ciņi, lēzenie ciņi, līdzens reljefs, ieplakas, atklāts ūdens, atklāta
kūdra). Veģetāciju apraksta, izmantojot Brauna-Blankē metodi. Novērtē projektīvo segumu (%)
pa veģetācijas stāviem (koku, krūmu, lakstaugu un sīkkrūmu, sūnu un ķērpju stāvos). Pieraksta
visas konstatētās augu sugas un to projektīvo segumu procentos. Ja sugu nevar identificēt dabā,
jāievāc herbārijs un jānosaka kamerālos apstākļos vai jākonsultējas ar speciālistiem.
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Parauglaukumos novērtē priežu, bērzu (atsevišķi pēc augstumiem (koku un krūmu stāvs) –
augstumu > 5 m, augstums < 5 m) skaits un vitalitāte pēc četru ballu sistēmas (1 – vitalitāte laba,
2 – vitalitāte vidēja, 3 – vitalitāte slikta, 4 - nokaltis koks). Norāda koku vai krūmu skaitu katrā
vitalitātes klasē. Sīkkrūmiem (divas grupas: virši un citi) novērtē tikai vitalitāti pēc četru ballu
sistēmas.
Datu uzglabāšana. Datus uzglabā MS Excel failā, turpinot iesākto monitoringa datu rindas
pierakstu. Lai veiktu datu matemātisku apstādi un analīzi, datus jāievada arī Turboveg
(Hennekens, 1995) datu bāzē. Monitoringa izpildītājam jāsagatavo atskaite par monitoringa
rezultātiem pēc katra apsekošanas reizes. Monitoringa dati digitālā formā iesniedzami Dabas
aizsardzības pārvaldei.
Monitoringa izpildes biežums. 2014. gadā pirms projekta aktivitātēm un 2016. gadā pēc
projekta aktivitātēm. Pēc tam vismaz reizi trīs gados īstenos Dabas aizsardzības pārvalde.
Monitoringa

izpildei

nepieciešamais

laiks:

divas

cilvēkdienas

parauglaukumu

apsekošanai. Vismaz trīs cilvēkdienas datu ievadei, apstrādei un datu sagatavošanai.
Potenciālais izpildītājs: eksperts botāniķis ar labām augu sugu noteikšanas spējām un
vismaz dažu gadu pieredzi veģetācijas monitoringā parauglaukumos. Monitoringu vēlams katru
gadu veikt vienam un tam pašam izpildītājam, lai nerastos atšķirības vērtētāju dažādas pieredzes
un acumēra atšķirību dēļ. Ja tas nav iespējams, nomainoties monitoringa izpildītājiem, tiem
pirms monitoringa veikšanas jāveic savstarpēja interkalibrācija.

Meža biotopu monitorings
Monitorings nepieciešams, lai novērtētu izmaiņas purvainu mežu (ES nozīmes biotops
Purvaini meži 91D0*) veģetācijā hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmē. Zaļā purva gadījumā
šī biotopa monitoringa daļēji pārklājas ar purva biotopu monitoringu, jo daļa purva
nosusināšanas ietekmē aizaugusi ar mežu.
Parauglaukumu ierīkošana. Veģetāciju novērtē apļveida pastāvīgajos parauglaukumos ar
10 m diametru. Tos izvieto transektēs pa 5 vai vairāk līnijā virzienā prom no izstrādātajiem kūdras
karjeriem (D virzienā no D karjera – 4. pielikums). Attālums starp parauglaukumu centriem – 50
m. Parauglaukuma centru fiksē ar mietu vai kā centru iezīmē kādu tur jau augošu koku, to
iezīmējot ar krāsu. Apsekojot parauglaukumus atkārtoti, mieti, ja tie, piemēram, daļēji
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satrūdējuši vai pazuduši, jānomaina ar jauniem. Mietu pazušanas varbūtību mazina neuzkrītošas
krāsas, piemēram, nemizota koka mietu izmantošana, kas nepiesaista nevēlamu uzmanību. Ar
augstas precizitātes GPS uztvērēju (± 1 m) fiksē parauglaukuma centra ģeogrāfiskās koordinātas
LKS-92 sistēmā.
Parauglaukumiem piešķirt unikālu ID kodu un numuru, piem., „ZPM01”.
Plānotais parauglaukumu skaits – vismaz pieci.
Veģetācijas aprakstīšana. Parauglaukumā uzskaita visas sastopamās vaskulāro augu, sūnu
un ķērpju sugas pa stāviem (1. koku stāvs, 2. koku stāvs, pamežs (krūmu stāvs), lakstaugu stāvs,
sūnu un ķērpju stāvs). Ja sugu nevar identificēt dabā, jāievāc herbārijs un jānosaka kamerālos
apstākļos vai jākonsultējas ar speciālistiem. Katram veģetācijas stāvam vizuāli novērtē kopējo
procentuālo segumu un katras konstatētās sugas procentuālo segumu 1-100 % skalā. Sugas, kuru
segums aizņem mazāk par 1 %, atzīmē ar „+”.
Katram parauglaukumam atzīmē raksturīgās struktūras: mikroreljefs (ciņi ap koku
saknēm, līdzens, mitras ieplakas, grāvji utt.), kā arī novērtē sauso sakņu un kritalu skaitu
parauglaukumā un vizuāli novērtē ietekmējošos faktorus (grāvju nosusinoša ietekme – izteikta,
vāja, nav; mitruma režīms – pastāvīgi sauss, sezonāla applūšana, avoksnājs, pastāvīgi applūdis
(bebrs vai citi faktori) u.c.).
Katrā parauglaukumā izvērtē 1. un 2. stāva koku vitalitāti 4 ballu sistēmā 1 – vitalitāte
laba, 2 – vitalitāte vidēja (atsevišķi kalstoši un/vai nokaltuši zari, kalšanas pazīmes), 3 – vitalitāte
slikta (lielākā daļa zaru nokaltuši, tikai atsevišķi vitāli zari, lapu kalšana), 4 – nokaltis koks),
uzskaitot koku skaitu katrā vitalitātes klasē. Uzskaita arī stāvošos nokaltušos kokus. Tāpat četru
ballu sistēmā novērtē arī sīkkrūmu vitalitāti.
Katrā apsekošanas reizē parauglaukumus fotografē no viena un tā paša skatpunkta,
piem., vienmēr D-Z virzienā no parauglaukuma D malas, digitālajiem attēliem faila nosaukumā
piešķirot ID kodu, numuru un datumu pēc tās pašas sistēmas, kā purva parauglaukumiem, piem.,
„ZPM01_10-08-2014”.
Datu uzglabāšana. Datus uzglabā MS Excel failā, parauglaukumus identificējot ar ID kodu
un numuru. Lai veiktu datu matemātisku apstādi un analīzi, datus jāievada arī Turboveg
(Hennekens, 1995) datu bāzē. Monitoringa izpildītājam jāsagatavo atskaite par monitoringa

74

rezultātiem pēc katras apsekošanas reizes. Monitoringa dati digitālā formā iesniedzami Dabas
aizsardzības pārvaldei.
Monitoringa izpildes biežums: 2014. gadā pirms projekta aktivitātēm, 2015. vai 2016.
gadā pēc projekta aktivitātēm. Pēc tam vismaz reizi trīs gados īstenos Dabas aizsardzības
pārvalde.
Monitoringa izpildei nepieciešamais laiks: nepilna cilvēkdiena parauglaukumu
apsekošanai. Viena cilvēkdiena datu ievadei un apstrādei.
Potenciālais izpildītājs: eksperts botāniķis ar labām augu sugu noteikšanas spējām un
vismaz dažu gadu pieredzi veģetācijas monitoringā parauglaukumos. Monitoringu vēlams katrā
apsekošanas reizē veikt vienam un tam pašam izpildītājam, lai nerastos atšķirības vērtētāju
dažādas pieredzes un acumēra atšķirību dēļ. Ja tas nav iespējams, nomainoties monitoringa
izpildītājiem, tiem pirms monitoringa veikšanas jāveic savstarpēja interkalibrācija.

Purvos ligzdojošo putnu monitorings
Uzskaites metode. Purva putnu monitoringam tiek izmantota maršruta metode (line
transect) (Bibby et al., 2000).
Maršruta izvēle. Uzskaišu maršrutu jāizvēlas tā, lai varētu konstatēt prioritārās
monitoringa sugas. Maršruts jāizvēlas ne garāks par 5-6 km, lai uzskaites varētu veikt pirmajās 5
stundās pēc saullēkta, kad putnu aktivitāte ir pietiekoša uzskaites veikšanai. Maršruta izvēli
purvā ierobežo tā pieejamība. Ieteicams izvēlēties taisnvirziena maršrutu. Izvēloties lokveida
maršrutu, jāievēro 500 m attālums starp transektiem. Izvēlētos maršrutus plānots iezīmēt ar
GPS, un tie būs permanenti.
Uzskaites laiks. Atbilstoši prioritāro sugu ligzdošanas bioloģijai, purvu apsekošana
jāplāno laikā no maija 2. dekādes līdz jūnija 1. dekādei (ieskaitot). Uzskaišu datumu precīzā
plānošanā jāņem vērā katra gada fenoloģiskā situācija, kā arī fenoloģiskās atšķirības starp
dažādiem Latvijas reģioniem.
Uzskaites veikšana. Ieteicamais pārvietošanās ātrums pa transektu ir aptuveni 2 km
stundā, tas var variēt atkarībā no putnu sastopamības blīvuma un pārvietošanās sarežģītības.
Uzskaiti ieteicams sākt ar saullēktu un tā nedrīkst ilgt vairāk nekā 5 stundas pēc saullēkta.
Uzskaiti nedrīkst veikt nelabvēlīgos laika apstākļos - stiprā vējā un lietū. Aukstos rītos ieteicams
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sākt uzskaiti nedaudz vēlāk, ja ir iespējams iekļauties laikā. Uzskaite visa transekta garumā jāveic
vienā uzskaites reizē.
Lai varētu novērtēt ligzdojošo putnu blīvumu noteiktā platībā, vienlaikus reģistrējot visas
purvā sastopamās sugas, atsevišķi jāreģistrē 50 m zonā ap transektu un tālāk konstatētie putni,
izdalot ligzdojošos pārus un neligzdojošos īpatņus.
Monitoringa izpildes biežums. 2014. gadā pirms projekta aktivitātēm un 2016. gadā pēc
projekta aktivitātēm. Pēc tam reizi trīs gados īstenos Dabas aizsardzības pārvalde.
Biotopu aprakstīšana. Lai iegūtos uzskaišu datus varētu analizēt saistībā ar biotopiem,
maršrutus paredzēts sadalīt posmos atkarībā no valdošā biotopa un katram posmam veikt
biotopu aprakstu 50 m joslā ap transektu. Biotopus plānots aprakstīt reizi 5 gados. Biotopu
aprakstīšana nedrīkst notikt vienlaicīgi ar putnu uzskaiti, tai jāplāno atsevišķs maršruta
apmeklējums. Papildus plānots analizēt ortofotokartes 1:5000 mērogā, lai varētu novērtēt
biotopus plašākā zonā ap transektu.
Datu pierakstīšana. Uzskaites laikā katras sugas īpatņus var atzīmēt tabulā, paredzot ailes
atsevišķiem maršruta posmiem un zonām (50 m un tālāk), vai arī atzīmēt kartē, kurā iezīmēti
posmi un zonas. Pēc tam putnu skaits pa posmiem un zonām tiek sasummēts un ierakstīts datu
formā, no kuras dati tiek ievadīti datu bāzē.
Iegūtie dati un to apstrāde. Galvenais analizējamais parametrs ir ligzdojošo pāru skaita
izmaiņas katrai sugai pa gadiem, datu apstrādē plānots izmantot TRIM programmu (Pannekoek,
van Strien, 2001). Bez tam ligzdojošo putnu blīvuma aprēķināšanai var tikt izmantoti Somu līniju
transektu (FLT) metodikā ietvertie aprēķini (Приедниекс ид., 1986), kā arī analizēta sugu
sastopamība atkarībā no biotopiem.

Papildus (vēlamais) monitorings
Reizi 6 gados, izmantojot to pašu sešu gadu ciklu, kas tiek izmantots ES Biotopu direktīvas
ziņojumā, t.i., 2013.-2018., 2019.-2024. gads utt. teritorijā vienā transektē tiek veikts degradēta
augstā purva monitorings (ES nozīmes biotops 7120) (4. pielikums). Monitorings tiek īstenots
atbilstoši Natura 2000 vietu Augu un biotopu monitoringa metodikai (Anon., 2007), izmantojot šī
monitoringa ietvaros lietoto datu formas aktualizēto versiju.
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Monitoringu īsteno izpildītājs (neatkarīgi no LIFE projekta), kurš ir atbildīgs par Natura
2000 vietu Augu un biotopu monitoringa izpildi valsts monitoringa programmas ietvaros.
Lai ilgtermiņā vērtētu iespējamas izmaiņas Zaļā purva kaļķaino sērūdeņu avoksnāju
biotopos (Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi (7210*) un Kaļķaini zāļu purvi (7230)), kas sastopami
Zaļā purva projekta teritorijas A daļā, vēlams reizi sešos gados apsekot šos biotopus un aprakstīt,
izmantojot Natura 2000 vietu Augu un biotopu monitoringa attiecīgo biotopu anketas. Lai to
īstenotu, pirms monitoringa veikšanas kamerāli jāiezīmē viena monitoringa transekte biotopam
7210* (papildus esošajam Zaļajā purvā − 20. attēlā), kā arī viena monitoringa transekte
biotopam 7230. Transektes iezīmē pa biotopu poligonu garāko asi.
Monitoringa izpildes biežums: reizi sešos gados (cikls 2014.-2020., 2021.-2027. gads utt.),
pirmoreiz 2014. gadā, pēc tam ar sešu gadu intervālu.
Kaļķainos zāļu purvus un kaļķainus zāļu purvus abos transektos, kas nav iekļauti
nacionālajā monitoringa programmā, apseko Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts vai cits
izpildītājs, ar ko vienojusies Dabas aizsardzības pārvalde. Monitoringa izpildei nepieciešama
viena cilvēkdiena.
Lai noteiktu projekta teritorijā sastopamo ES Biotopu direktīvas II pielikumā iekļauto sugu
novērojumus (monitoringu), vismaz reizi sešos gados jāveic Lēzeļa lipares Liparis loeselii uzskaite
Zaļā purva sērūdeņu avoksnājos. Šī sugas atradne nav iekļauta Vides monitoringa programmas
Natura 2000 vietu monitoringa Augu un biotopu monitoringa apakšprogrammā un netiek veikts
tās monitorings šīs apakšprogrammas ietvaros Ķemeru nacionālā parka atradnēs.
Sugas monitorings tiek īstenots atbilstoši Natura 2000 vietu monitoringa metodikai
(Anon., 2007), kas šajā gadījumā nozīmē pilnu indivīdu uzskaiti, kā arī īpašā datu formā aizpildīti
citi rādītāji par atradni (ietekmējošie faktori, atradnes stāvoklis u.c.). Kā references stāvoklis
izmantojams indivīdu skaits 2009. gadā (atradnes pirmais dokumentēšanas gads). Dati pieejami
Dabas aizsardzības pārvaldē.
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„Meliorācijas sistēmi un hidrotehniskā būves””.
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Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi / LR MK noteikumi Nr.272, Rīga,
8.aprīlis, 2004.gads;
Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība / LR MK noteikumi Nr.261, Rīga,
16.marts, 2010.gads;
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 „Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves”
/ LR MK noteikumi Nr.631, Rīga, 23.augusts, 2005.gads;
MK noteikumi Nr. 325 (18.06.2013.) „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši
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Pielikums
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1. pielikums. Zaļā purva apkārtnes reljefs un ūdensteces.
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2. pielikums. Mežaudžu ievietojums aktivitātes C.1. teritorijā un tuvākajā apkārtnē.
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3. pielikums. Veģetācijas augstuma virs purva virsmas shematisks attēlojums C.1. teritorijā un
tuvākajā apkārtnē.
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4. pielikums. Plānoto veģetācijas parauglaukumu novietojums projekta hydroplan aktivitātes
C.1. teritorijā.
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5. pielikums. Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā 1. scenārija shematisks attēlojums.
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6. pielikums. Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā 2. scenārija shematisks attēlojums.
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7. pielikums. Biotopu atjaunošanai Zaļajā purvā piedāvātā 3. scenārija shematisks attēlojums.
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3 8000

8. pielikums. Pirmskvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte projekta HYDROPLAN rīcības
teritorijai.
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9. pielikums. Pirmskvartāra nogulumu ģeoloģiskie griezumi un apzīmējumi projekta
HYDROPLAN rīcības teritorijai.
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3 8000

10. pielikums. Kvartāra nogulumu hidroģeoloģiskā karte projekta HYDROPLAN rīcības
teritorijai.
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11. pielikums. Kvartāra nogulumu hidroģeoloģiskie griezumi un apzīmējumi projekta
HYDROPLAN rīcības teritorijai.
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12. pielikums. Sulfīdu izplatības karte projekta HYDROPLAN rīcības teritorijai.
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13. pielikums. Gruntsūdens līmens augstums un to plūsmas virzieni projekta HYDROPLAN
rīcības teritorijai C.1.

Apzīmējumi: bultiņas – gruntsūdens plūsmas virzieni; zilās līnijas – hidroizohipsas un to
absolūtais augstums, m vjl; sarkanā līnija – aktivitātes C.1. teritorija
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14. pielikums. Nosusinātās kūdras slāņa biezums projekta HYDROPLAN rīcības teritorijai C.1.
Nosusinātās
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Apzīmējumi: brūnās līnijas – reljefa izolīnijas un to absolūtais augstums, m vjl; sarkanā līnija –
aktivitātes C.1. teritorija
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15. pielikums. Applūstošās teritorijas ar varbūtību 5-10% pirms renaturalizācijas projekta
HYDROPLAN rīcības teritorijai C.1.

Apzīmējumi: zilās līnijas – hidroizohipsas un to absolūtais augstums, m vjl; zilais tonējums –
applūstošās teritorijas pavasara palu maksimumam ar varbūtību 5-10%;

sarkanā līnija –

aktivitātes C.1. teritorija
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15. pielikums. Applūstošās teritorijas ar varbūtību 5-10% pēc renaturalizācijas projekta
HYDROPLAN rīcības teritorijai C.1.

Apzīmējumi: zilās līnijas – hidroizohipsas un to absolūtais augstums, m vjl; zilais tonējums –
applūstošās teritorijas pavasara palu maksimumam ar varbūtību 5-10%;

sarkanā līnija –

aktivitātes C.1. teritorija
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Pielikumi atskaites formātā
Projekta realizēšanas laikā tika veikta teritorijas izpēte, veicot biotopu novērtējumu,
hidroloģiskā režīma novērojumus, plānoto ietekmju modelēšanu.

1. PIELIKUMS
Aleksāns O. 2014. Paredzētās darbības vietu hidroloģiskais un hidroģeoloģiskais
novērtējums. Pārskats projektam LIFE10 NAT/LV/160 „Ķemeru nacionālā parka
hidroloģiskā režīma atjaunošana”.
2. PIELIKUMS
Priede A. 2013. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto
augstā purva atjaunošanas ietekmi uz esošajiem biotopiem un īpaši aizsargājamām vaskulāro
augu sugām.
3. PIELIKUMS
Ķuze J. 2013. Atzinums par „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana” (LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN) rīcību potenciālo ietekmi uz
teritorijas putnu faunu.
7. PIELIKUMS
Procesu analīzes un izpētes centrs. 2013. Hidroģeoloģiskā modelēšana. Projekts
„Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” LIFE10 NAT/LV/000160
HYDROPLAN.
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