HIDROLOĢISKĀ REŽĪMA ATJAUNOŠANA
PĀRMITRAJOS MEŽOS LIELĀ ĶEMERU TĪREĻA
RIETUMU MALĀ

HYDROPLAN: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana
LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma

Vides risinājumu institūts
2014

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

SATURS
Ievads......................................................................................................................................... 5
Apvidus situācijas raksturojums ................................................................................................ 7

Ģeogrāfiskais novietojums ......................................................................................... 7
Reljefs ......................................................................................................................... 9
Ģeoloģija................................................................................................................... 10
Hidroloģija ................................................................................................................ 10
Meliorācijas sistēmas ...................................................................................................... 11
Gruntsūdeņi ..................................................................................................................... 12
Vēsturiskais apskats......................................................................................................... 15

Zemes izmantošana – mežaudžu struktūra ............................................................. 16
Normatīvie akti ......................................................................................................... 19
Teritorijai un dabas aizsardzībai saistošie normatīvie akti .............................................. 19
Biotopu un aizsargājamo sugu stāvokļa raksturojums ............................................................ 23

Purvaini meži (91D0*) .............................................................................................. 25
Biotopa definīcija, apraksts ............................................................................................. 25
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 25

Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*) ............................................................. 26
Biotopa definīcija, apraksts ............................................................................................. 26
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 27

Staignāju meži (9080*) ............................................................................................. 28
Biotopa definīcija, apraksts ............................................................................................. 28
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 29

Veci vai dabiski boreāli meži (9010*) ....................................................................... 29
Biotopa definīcija, apraksts ............................................................................................. 29
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 30

Veci jaukti platlapju meži (9020*) ............................................................................ 31
Biotopa definīcija, apraksts ............................................................................................. 31
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 31

Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) .. 32
Biotopa definīcija, apraksts ....................................................................................... 32
Stāvoklis aktivitātes teritorijā .......................................................................................... 32

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Citi ES nozīmes biotopu veidi ................................................................................... 33
Ornitofaunas stāvoklis.............................................................................................. 33
Informācija par īpaši aizsargājamo un reto vaskulāro augu sugam ......................... 34
Ekosistēmas un hidroloģijas izmaiņu cēloņi, to raksturojums ................................................ 38
Biotopu atjaunošanas iespējamie scenāriji ............................................................................. 40

Pirmais scenārijs ....................................................................................................... 40
Scenārija trūkumi............................................................................................................. 42
Scenārija priekšrocības .................................................................................................... 42
Secinājums ....................................................................................................................... 42
Kopsavilkums un secinājumi ............................................................................................ 43

Otrais scenārijs ......................................................................................................... 44
Scenārija trūkumi............................................................................................................. 45
Scenārija priekšrocības .................................................................................................... 45
Secinājums ....................................................................................................................... 45
Kopsavilkums un secinājumi ............................................................................................ 45

Trešais scenārijs........................................................................................................ 47
Scenārija trūkumi............................................................................................................. 48
Scenārija priekšrocības .................................................................................................... 48
Secinājums ....................................................................................................................... 48
Kopsavilkums un secinājumi ............................................................................................ 48
Hidroloģiskās modelēšanas rezultāti un prognozes ................................................................ 50

Pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža minerālūdeņu modelis ............................ 50
Pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas .................................................................................. 51
Sērūdeņraža minerālūdeņu izmaiņas ............................................................................. 52

Virsējo gruntsūdeņu hidroloģiskais modelis ............................................................ 54
Virszemes ūdens noteces modelis ........................................................................... 57
Biotopu atjaunošanas pasākumu komplekss .......................................................................... 59
Grunts dambju ierīkošana ............................................................................................... 62
Susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju aizbēršana ................................................. 63
Ieteikumi pasākumu īstenošanai ..................................................................................... 66
Informatīvo stendu uzstādīšana ...................................................................................... 69
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekme............................................................................. 70

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Izmaiņas hidroloģiskajā režīmā aktivitāšu teritorijās un piegulošajās saimnieciskajās
teritorijās .................................................................................................................. 70
Sērūdeņu veidošanās procesos ................................................................................ 72
Mērķa sasniegšanā - dabas vērtību atjaunošanā ..................................................... 72
Ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanās ...................................................................... 74
Tehnisko noteikumu pieteikums ............................................................................................. 75
Pasākumu ietekmes monitorings par biotopu stāvokli un apkārtējo teritoriju ...................... 76

Hidroloģiskais monitorings ....................................................................................... 76
Veģetācijas monitorings ........................................................................................... 79
Monitoringa programma Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas purva un mežu teritorijai 79
Papildus monitorings ....................................................................................................... 84

Literatūras saraksts .................................................................................................. 85
Saistošie normatīvie akti .......................................................................................... 86
Pielikumi .................................................................................................................................. 87

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Ievads
Projekta „Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” mērķis ir
veikt hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus aizsargājamās ekosistēmās, lai
novērstu nosusināšanas pasākumu negatīvo ietekmi un atjaunotu dabiskus vai
daļēji dabiskus hidroloģiskos apstākļus.
Projekta norises laiks: 2011. gada 1. septembris – 2016. gada 31. augusts
Projektu īsteno: Dabas aizsardzības pārvalde
Sadarbības partneri: Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un „ELM
MEDIA”
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Līdzfinansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds
Projekta numurs: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN
Projekta aktivitātes C.2.1. Purvaino un staignāju mežu atjaunošana mērķis ir novērst
nosusināšanas sistēmu negatīvo ietekmi uz pārmitro mežu un purvu biotopiem
Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) mežu teritorijā - rietumos no Lielā Ķemeru tīreļa, kā arī
atjaunot Skudrupītes ietekmēto palieņu mežu (ES biotopa veids Aluviāli krastmalu un
palieņu meži 91E0*) platības šajā teritorijā. ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu
veidu Neskarti augstie purvi (7110*) Staignāju meži (9080*), Purvainie meži (91D0*)
un Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*) labvēlīga aizsardzības stāvokļa
(attiecīgo biotopu platība Latvijā saglabājas nemainīga vai palielinās) nodrošināšanu
paredz Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu,
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva). Saskaņā ar jaunāko Latvijas
ziņojumu par Biotopu direktīvas saistību izpildi un mērķu sasniegšanu (Ziņojums par
ES Biotopu direktīvu (92/43/EEC) atbilstoši 17. panta prasībā, novērtējums par 2007.2012. gada periodu), visnelabvēlīgākais stāvoklis konstatēts meža dzīvotņu grupā, kur
pilnīgi visiem dzīvotņu veidiem tas novērtēts kā vissliktākais iespējamais (ziņojums
pieejams Eiropas Vides aģentūras interneta vietnē http://www.eea.europa.eu/ ).
Projekta izvirzītais mērķis pilnībā atbilst ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai
laikposmam
līdz
2020.
gadam
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm), kas
paredz uzdevumu līdz 2020. gadam nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu
uzturēšanu un uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15 %
degradēto ekosistēmu.
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde ir nepieciešama LIFE+
projekta HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana’’
aktivitātes C.2.1. īstenošanai.
Purvaino, staignāju un palieņu mežu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu
plāna (Programmas) sagatavošanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1) Apkopot aktuālo informāciju izmantojot in-situ ievāktos datus un ar attālās
izpētes metodēm iegūtos datus par Purvaino mežu un Staignāju mežu
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biotopu aizņemtajām platībām un biotopu stāvokli HYDROPLAN projekta
C.2.1. aktivitātes teritorijā;
2) Izvērtēt meliorācijas sistēmu stāvokli un ietekmi uz pārmitrajiem meža
biotopiem;
3) Plānot kompleksus hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus Lielā
Ķemeru tīreļa rietumu malas mežu masīvā un novērtēt meliorācijas sistēmu
rekonstrukcijas pasākumu ietekmi uz dabas vērtībām un sulfīdu saturošo
pazemes ūdeņu veidošanos;
4) Sagatavot optimālajam scenārijam atbilstošu Purvaino mežu un Staignāju
mežu biotopu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu (meliorācijas
sistēmu rekonstrukcijas pasākumu) kompleksu, kas kalpos par pamatu
rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta sagatavošanai.
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma Purvaino un staignāju mežu
atjaunošanai mežu teritorijā rietumos no Lielā Ķemeru tīreļa (aktivitātes C.2.1.
teritorija) ir viena no trim hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmām, kas
sagatavotas LIFE+ projekta HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā
režīma atjaunošana’’ ietvaros. Projekta ietvaros sagatavotas programmas arī Zaļā
purva atjaunošanai (aktivitātes C.1. teritorija) un Skudrupītes un palieņu pļavu
atjaunošanai (aktivitātes C.2.2. teritorija).
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Apvidus situācijas raksturojums
Ģeogrāfiskais novietojums

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

Projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorija, kurā paredzēts veikt meža
meliorācijas sistēmu rekonstrukciju, lai atjaunotu Purvaino mežu un Staignāju mežu
ilglaicīgai saglabāšanai piemērotu hidroloģisko režīmu, pilnībā ietilpst ĶNP (1. attēls)
dabas lieguma un ainavu aizsardzības zonā Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā.
Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas meži (2.attēls) ietilpst Skudrupītes sateces baseinā
- 75% (no aktivitātes C.2.1. teritorijas), Vēršupītes sateces baseinā - 5% un
Džūkstes/Kauguru kanāla baseinā - 25%. Aktivitātes C.2.1. platība ietilpst Tukuma
novada Slampes un Džūkstes pagastu administratīvajās teritorijās.
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Austrumos aktivitātes C.2.1. teritorija robežojās ar Lielo Ķemeru tīreli, ziemeļos un
rietumos tā robežojās ar valsts un privāto zemes īpašnieku mežu platībām, Melnragu
rīkles pļavām (projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.2. teritorija) un Dundurpļavām,
bet dienvidos aktivitātes teritorijas robeža iet gar Kauguru kanālu (zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 90480030096, 90480030021 un 413. - 415. mežu kvartālu
dienvidu mala). Izvērtējot ievāktos datus par meliorācijas sistēmu izvietojumu un
biotopu stāvokli, tika secināts, ka plānotos pasākumus būtu nepieciešams īstenot
lielākā platībā nekā sākotnēji paredzētās aktivitātes C.2.1. robežās (2.attēlā
sākotnējā C.2.1. aktivitātes robeža un papildinātā robeža – C.2.1.v2). Pasākumu
īstenošana precizētajās aktivitātes C.2.1. platībās nodrošinātu kompleksu pieeju
grāvju sistēmu rekonstrukcijai un aptvertu degradētas ES nozīmes biotopu platības.
Tas ļautu projekta aktivitāšu ieviešanas rezultātā papildus uzlabot stāvokli
aizsargājamo Degradēto augsto purvu, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās (7120) un Neskartu augsto purvu (7110*) biotopu platībās.

2. attēls. Projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorijas ģeogrāfiskais novietojums.
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Reljefs
C.2.1. aktivitātes teritorijas reljefu veido lēzena Skudrupītes ieleja aktivitātes
teritorijas rietumos, Lielā Ķemeru tīreļa kupola pacēlums teritorijas austrumos,
neliels nolaidenums Vēršupītes virzienā teritorijas ziemeļos un nolaidenums Kauguru
kanāla virzienā teritorijas dienvidos (3.attēls, ar brūniem krāsas toņiem norādīti
reljefa augstākie apgabali, ar zaļiem toņiem - reljefa zemākie apgabali). Reljefa
augstumu starpība (vērtības metros virs jūras līmeņa – m vjl.) aktivitātes C.2.1.
teritorijā mainās no 6±0.5 m vjl. meža 414.kvartāla dienvidu malā līdz 16±0.5 m vjl.
meža 369.kvartāla rietumu malā. 3.attēlā redzamais reljefa modelis veidots no
lāzerskenēšanas (LiDAR tehnoloģija) datiem, kas ievākti 2012.gada aprīlī ar mērījumu
punktu blīvumu 6 punkti/m2.

3. attēls. Digitālais reljefa modelis C.2.1 un C.2.2 aktivitāšu teritorijā.
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Ģeoloģija
Ģeoloģisko pamatni Lielā Ķemeru
tīreļa rietumu malas mežiem
veido Amatas un Pļaviņu svītas
nogulumi. Katram no šiem
nogulumu slāņiem biezums ir ap
20 m. Šie nogulumu slāņi
neatsedzas subkvartārajā virsmā,
jo ir pilnībā pārklāti ar Katlešu
svītas nogulumiem, kas sastāv no
dolomītmerģeļa
apakšējā
slāņkopā, bet virspusē no māla
nogulumiem
ar
aleirolīta
starpslāņiem.
Katlešu
svītas
nogulumi subkvartāra virsmā
atsedzas tikai pie Skudurpītes
ietekas Slampē, jo pārējā projektā
aktivitāšu C.2.1. un C.2.2.
teritorijā
Katlešu
svītas
nogulumiem
pārklājušies
Daugavas
svītas
dolomīta
nogulumi ar dolomītmerģeļa
starpslāņiem.
Projekta
HYDROPLAN aktivitātes C.2.1.
teritorijas ziemeļu daļā ir
4. attēls. Kvartāra nogulumu karte aktivitātes C.2.1.
teritorijai
sastopami
Salaspils
svītas
mālainie nogulumi, kas pārklājas pāri visiem iepriekšminētajiem nogulumiem.
Kvartāra nogulumos, kas atrodas augsnes virsējā slānī, projekta aktivitātes C.2.1.
teritorijas rietumu malā sastopami aluviālie nogulumi, teritorijas ziemeļu daļā
atsevišķos laukumos morēnu māli, pārējo aktivitātes teritoriju sedz purvu (kūdras)
nogulumi (4. attēls).

Hidroloģija
ĶNP teritorija ir bagāta ar virszemes ūdensobjektiem, nacionālā parka teritorijā ir 6
lielāki ezeri un simtiem nelielu purvu ezeriņu, vairākas nelielas upes un vairāki simti
kilometru meliorācijas grāvju (ĶNP hidroloģisko shēmu skat. 1.pielikumā).
Projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorijas hidroloģisko tīklu veido dažādos
laika posmos ierīkotu meliorācijas sistēmu (susināšanas grāvju un novadgrāvju) tīkls
(5.attēls), kas veidots mežaudžu nosusināšanai, ūdeņu aizvadīšanai no Lielā Ķemeru
tīreļa rietumu malas, kā arī iztaisnotās Skudrupītes novadīšanai caur mežu platību.
Meliorācijas grāvju (susināšanas grāvju un novadgrāvju) kopgarums aktivitātes C.2.1.
teritorijā ir 61 km. Šī brīža meliorācijas sistēmu tīkla izvietojums iegūts, analizējot
projekta ietvaros sagatavoto digitālo reljefa modeli, kas izgatavots, izmantojot
teritorijas lazerskenēšanas datus, un apsekojot meliorācijas sistēmas dabā 2012.gada
vasarā.
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Meliorācijas sistēmas

5. attēls. Meliorācijas grāvju tīkls aktivitātes C.2.1. teritorijā

Aktivitātes C.2.1. teritorijai var izdalīt trīs meliorācijas sistēmu noteces virzienus:
- 356. un 367.mežu kvartāli – noteces virziens uz Z uz Vēršupītes baseinu;
- 367., 368., 370. – 373., 377. – 380., 386., 387., 391., 392., 396. un 397.mežu
kvartāli – noteces virziens uz R uz Skudrupītes sateces baseinu.
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-

404., 405., 412. – 415.mežu kvartāli – noteces virziens uz D uz Kauguru
kanālu.

Gada noteces summa Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas mežu masīva daļā, kas
atbilst projekta HYDROPLAN aktivitāšu C.2.1. un C.2.2.teritorijai ir vidēji 230 tk.m3
gadā. Būtiskāko ūdens pieplūdes resursu teritorijai nodrošina ūdeņu atslodze caur
kvartāra iežu slāni.
Noteces aprēķinos vērā ņemti sateces teritorijā esošo ezeru, purvu un mežu platību
proporcijas, kā arī . Noteces apjoma sezonālo sadalījumu visbūtiskāk ietekmē ezeri
un purvi, jo šīs platības uzkrāj pavasara palu ūdeņus un tādejādi samazina
maksimālās noteces apjomu. Meži to mikroklimata un struktūras ietekmes dēļ
(sniegs zem meža seguma izkūst ilgākā laika posmā, liels ūdens daudzums tiek
aizturēts zemsedzē un nobirās) samazina pavasara palu noteci. Turklāt mežā augsne
nesasalst vienmērīgi, tādēļ tai ir labāka infiltrācijas spēja (Sarma 1990), kas sekmē
ūdens novadīšanu grunts ūdeņos un attiecīgi samazina virszemes noteci pa grāvjiem
un upēm (samazinās applūšanas riski upju lejtecēs).
Noteces aprēķini ir nepieciešami, lai novērtētu pašreizējo noteci Skudrupītes baseina
daļā un modelētu noteces apjoma un sezonālās izmaiņas pēc hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu īstenošanas.
Gruntsūdeņi

Apkopojot projekta HYDROPLAN ietvaros līdz šim iegūtos hidroloģiskā monitoringa
datus (6. attēls), var secināt, kā sezonas laikā gruntsūdens līmeņa svārstības
aktivitātes C.2.1.teritorijas Z daļā, netālu no Kadiķu mājām, ir 0.9 m robežās
(maksimums 14.03 m vjl. (fiksēts 18.04.2013.); minimums ir zemāks par 13.18 m vjl.
(fiksēts laika posmā no 03.07.2013. līdz 16.09.2013.)). Zemes virsmas augstuma
atzīme hidroloģiskajiem mērījumiem pie Kadiķu mājām ir 14.10 metrs vjl., kas
nozīmē, ka gruntsūdeņu līmenis tā maksimumā bijis nepilnu 0.1 m zemāk par zemes
virsmu, bet minimuma laikā 0.9 m zemāk par zems virsmu. Apvidū pie Kadiķu mājām
(aktivitātes C.2.1. teritorijas Z daļa) visaugstākais gruntsūdens līmenis 2013.gadā bija
aprīlī, maijā, kad tas bija nepilnus 0.1 m zem zemes virsmas līmeņa un atspoguļoja
sniega kušanas ūdeņu ietekmi uz gruntsūdens līmeni. Pārējā sezonas laikā
gruntsūdens līmenis atrodas 0.2 m un vairāk zem zemes virsmas (6. attēls).
Aktivitātes C.2.1. teritorijas Z daļā ierīkotais hidroloģiskā monitoringa urbums ir 1
metra dziļumā. Gruntsūdens līmenim vasaras mazūdens periodā nokrītot zemāk par
šo augstuma atzīmi, tā precīzu dziļumu noteikt nav iespējams. Tādēļ 6. attēlā urbumu
Kadiķi 1 un Kadiķi 2 gruntsūdeņu līmeņa izmaiņu līkne vasaras mazūdens perioda
laikā ir atzīmēta bez svārstībām - pie urbuma pamatnes augstuma atzīmes, kaut arī
reālais gruntsūdens līmeņa augstums ir vēl zemāks un visticamāk - svārstīgs.
Hidroloģiskā monitoringa punktos aktivitātes C.2.1. teritorijas vidus daļā (urbumi
Slampe 2 un Slampe mežs) starpība starp maksimālo gruntsūdens līmeni (urbumā
Slampe mežs 9.90 m vjl. (fiksēts 21.04.2013.) un urbumā Slampe 2 11.55 m vjl.
(fiksēts 18.04.2013.)), kas tiek sasniegts pavasarī intensīvas sniega kušanas laikā, un

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

minimālo gruntsūdens līmeni (urbumā Slampe mežs 9.08 m vjl. (fiksēts 20.08.2013.)
un urbumā Slampe 2 11.02 m vjl. (fiksēts 20.08.2013.)) vasaras mazūdens periodā ir
aptuveni 0.9 m urbuma Slampe mežs apvidū un 0.5 m urbuma Slampe 2 apvidū (6.
attēls). Mazākas gruntsūdens līmeņa svārstības urbuma Slampe 2 apvidū saistītas ar
to, ka urbums ierīkots purva un meža ekosistēmu pārejas zonā, šajā zonā purva
ūdens uzkrājums nedaudz kompensē ūdens līmeņa svārstības.
Gruntsūdens līmeņa augstuma atzīmes, veicot novērojumus ilgākā laika periodā,
ietvers datus par gadiem ar atšķirīgu nokrišņu daudzumu (Tabula 1.) un gaisa
temperatūras svārstībām, tāpēc analizējamas vispārējās tendences gruntsūdens
līmeņa izmaiņās 2013. gada laikā nevis absolūtās atzīmes. Varam secināt, ka 2013.
gadā novērotie, gruntsūdens līmeņi visticamāk atbilst vidējām gruntsūdens līmeņa
svārstības tendencēm, jo 2013. gada nokrišņu daudzums atbilst vidējiem nokrišņu
daudzumiem ilgākā laika posmā. Turpmāka gruntsūdens līmeņa svārstību analīze tiks
turpināta projekta HYDROPLAN gaitā, turpinot aizsākto hidroloģisko monitoringu un
ik gadu veicot datu apkopojumu un analīzi.
Tabula 1. Vidējais nokrišņu daudzums tuvākajā novērojumu stacijā sadalījumā pa
mēnešiem
Mēnesis/mm
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Gadā

2011
43,3
25,7
10
22
73,6
54,3
134,2
140,7
26,9
48,1
18,6
46,7
644,1

2012
62,7
33,6
22,9
61
54,4
64,6
104,4
83,4
53
100,6
72,7
41,2
754,5

2013
35,7
25,1
10,3
38,2
69,8
47,3
66,3
97,8
132,3
22,7
51,5
63,1
660,1

2014
34,8
26,4

Vidējais
42
33
33
38
50
65
78
78
70
68
61
51
667
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6. attēls. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas 2013. gada laikā monitoringa punktos aktivitātes C.2.1. teritorijā un pie Kadiķu mājām (monitoringa punktu izvietojuma
shēmu skat. nodaļā Hidroloģiskais monitorings). Saīsinājumi: ZVL – zemes virsmas augstums gruntsūdens līmeņa mērījuma vietā; GL – gruntsūdens līmenis.
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Vēsturiskais apskats

7. attēls. Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas meža masīvs, Latvijas 1929. gada un 2007.gada
topogrāfiskās kartes fragments.

Meliorācijas sistēmu izbūves vēsturiskie posmi uzskatāmi redzami dažādu periodu
teritorijas topogrāfiskajās kartēs (7.attēls).
1929.gada topogrāfiskajā kartē redzami atsevišķi ierīkoti nosusināšanas grāvji, kas
norobežo Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malu, un atsevišķi grāvji, kas šķērso meža
masīvu DR virzienā, novadot purva perifērijas ūdeņus uz vēsturisko Slampes upi.
Tāpat projekta teritorijas Z daļā redzama maz pārveidots Skudrupītes tecējums.
2007.gada topogrāfiskajā kartē attēloti gan grāvji, kas izrakti jau 20.gadsimta
sākumā, gan arī grāvji, kas ierīkoti vēlākā laika posmā līdz Ķemeru nacionālā parka
nodibināšanai 1997.gadā. Būtisks susināšanas grāvju tīkla blīvuma pieaugums
novērojams projekta aktivitātes C.2.1. teritorijas daļā uz ziemeļiem no 386. un
387.kvartāla, kur grāvji ierīkoti praktiski uz visām kvartālstigām, atsevišķos posmos
pat abpus kvartālstigas trasei. Visticamāk, ka pēdējie meliorācijas sistēmu
ierīkošanas darbi Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos veikti 1974. gadā
vienlaikus ar Skudrupītes un Slampes pļavu meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.
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Mežu teritorijas hidroloģijai nozīmīgas pārmaiņas ieviesa arī Kauguru kanāla
(projekta aktivitātes C.2.1. robeža dienvidos) izrakšana 1932.-1933. gadā, kas pa
īsāko ceļu novadīja Džūkstes un Slampes upju ūdeņus uz Lielupi (Zīverts 1995, Ķuze
u.c. 2008).

Zemes izmantošana – mežaudžu struktūra
Visā projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorijā zeme ir valsts īpašums Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā. Projekta C.2.1. aktivitātes
teritorija ir 1147 ha (precizētā - 1249 ha).
Lielāko platību aktivitātes C.2.1. teritorijā aizņem meži – 98% no platības (aptuveni
1130 ha), nelielas platības aizņem lauksaimniecības zemes un purvi, attiecīgi 10 ha
un 7 ha (8. attēls). Mežu aizņemtā platība noteikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai pieejai – ja koku augstums platībā pārsniedz 5 m. Tomēr jāatzīmē, ka
aptuveni 130 ha no teritorijām, kas identificēta kā mežs, atbilsts degradēto augsto
purvu platībām, kurās nosusināšanas ietekmes rezultātā izveidojušās mežaudzes, kur
koku augstums pārsniedz 5 m.
Aktivitātes C.2.1.teritorijā no kopējās mežu platības gandrīz 40% (379 ha) aizņem
meži uz slapjām kūdras vai slapjām minerālaugsnēm, ievērojami lielāka platība –
gandrīz 55% (525 ha) ir meži uz susinātām kūdras vai minērālaugsnēm.
Aptuveni puse (gandrīz 550 ha) no kopējās mežaudžu platības ir mežaudzes, kurās
dominē skujkoki (priede vai egle), pārējās mežaudzēs dominē lapkoki (bērzs,
melnalksnis, baltalksnis, apse, atsevišķos nogabalos osis).
Mežaudžu sadalījums pa augšanas apstākļu tipiem apkopots Tabulā 2.
Tabula 2. Mežaudžu sadalījums pa augšanas apstākļu tipiem (ha)
Sausieņi

Slapjaiņi

Purvaiņi
Purvājs

Āreņi
83,1
225,1

Damaksnis 3,6 Slapjais
damaksnis
Vēris
4,2 Slapjais vēris

13,2

Niedrājs

10,9

Dumbrājs 46,6

Gārša

49,5

Liekņa

8,2 Slapjā gārša

15,7

Šaurlapju
ārenis
Platlapju
ārenis

Kūdreņi
Viršu
kūdrenis
Mētru
kūdrenis
47,8 Šaurlapju
kūdrenis
78,1 Platlapju
kūdrenis

Aktivitātes C.2.1. teritorijā dominē mežaudzes vecumā no 60 – 100 gadiem – 60%
mežaudžu, ievērojama proporcija mežaudžu ir vecākas par 100 gadiem – 27%, bet
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salīdzinoši nedaudz ir mežaudzes, kas jaunākas par 60 gadiem – 12%. Šāds mežaudžu
vecuma sadalījums ir saistīts ar šādiem apstākļiem:
1) salīdzinoši liela veco mežaudžu proporcija un ļoti neliela jauno mežaudžu
platība ir saistīta ar to, ka mežaudzes pamatā atrodas ĶNP dabas lieguma
zonā un tajās pēdējos 20 gados praktiski nav veikta mežizstrāde;
2) daļa mežaudžu ir veidojušās aizaugot vēsturiski izmantotām lauksaimniecības
zemēm un izveidojoties mežaudzēm gar nosusinātā Lielā Ķemeru tīreļa malu
(vairāk kā 105 ha mežaudžu), kur vēl pirms 100 gadiem bijusi ar nelieliem
kokiem apaugusi purva mala; šīs mežaudzes veido visvairāk pārstāvēto
vecuma grupu 60 – 100 gadus vecas mežaudzes.
Aktivitātes C.2.1. teritorijā esošās zemes izmanto dabas aizsardzības un sabiedrības
izglītošanas nolūkiem par dabas daudzveidību un tās vērtībām. Aktivitātes teritorija
ietilpst divās ĶNP funkcionālajās zonās: 1) ainavu aizsardzības zonā (mežu 370.,371.
un 377.kvartāli) un 2) dabas lieguma zonā (pārējā mežu platība). Mežu platībās
mežsaimnieciskā darbība ir aizliegta vai būtiski ierobežota. Atbilstoši normatīvos
aktos noteiktajam (Ķemeru nacionālā parka likums (30.05.2001.), Ķemeru nacionālā
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nr.236, 18.06.2002.),
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi (Nr.264, 16.03.2010.) galvenais šo mēza teritoriju uzdevums ir bioloģiskai
daudzveidībai nozīmīgu platību saglabāšana, tajā skaitā ES nozīmes biotopu
aizsardzība un atjaunošana.
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8. attēls. C.2.1. teritorijas ekosistēmu sadalījums.
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Normatīvie akti
Teritorijai un dabas aizsardzībai saistošie normatīvie akti

Projekta HYDROPLAN C.2.1. aktivitātes teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā – Ķemeru nacionālais parks, kas izveidots 1997. gada 12. jūnijā un kopš
2004.gada iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamu dabas teritoriju tīklā Natura
2000, ar mērķi aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, kultūrvēsturiskās un
kulturoloģiskās vērtības un nodrošināt zinātniskos pētījumus, kā arī kalpotu
sabiedrības atpūtas, izglītošanas un audzināšanas nolūkiem un veicinātu
nenoplicinošu saimniecisko darbību. Šos mērķus un kārtību, kā tie īstenojami, nosaka
likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (02.03.1993.) un Ķemeru nacionālā
parka likums.
Atbilstoši ĶNP funkcionālo zonu izvietojumam, kuru nosaka Ķemeru nacionālā parka
likums, aktivitātes C.2.1. teritorija atrodas ainavu aizsardzības un dabas lieguma
zonā, kurā ir atļauta saimnieciskā darbība, kas netraucē vai uzlabo ekosistēmu
dabisko attīstību. ĶNP dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības
maz pārveidotas ekosistēmas, retu un izzūdošu sugu atradnes un retus biotopu
veidus, kā arī izstrādātos kūdras karjerus un minerālūdeņu veidošanās procesus,
savukārt ainavu aizsardzības zona izveidota, lai aizsargātu tūrisma, atpūtas un
izglītības resursus, minerālūdeņu veidošanās procesus, saglabātu dabas ainavu un
kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas rezervāta un dabas
lieguma zonām.
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
bija izstrādāts laika periodam līdz 2010.gadam, kurā šī projekta aktivitāte nebija
paredzēta. Šobrīd atļautās un aizliegtās darbības ĶNP regulē spēkā esošie Ķemeru
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas cita starpā
paredz, ka ĶNP teritorijā nepieciešams veikt parka dabas aizsardzības plānā
paredzētos dabas apsaimniekošanas pasākumus, lai saglabātu un atjaunotu dabas
ekosistēmām raksturīgos dabiskos procesus, kā arī Vispārējie īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nr. 264, 16.03.2010.), kuros
projektā HYDROPLAN paredzēto hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbību atļaušanai
nepieciešams šo darbību izvērtējums un saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Aktivitātes C.2.1. teritorijai tāpat saistošs Ķemeru nacionālā parka individuālos
aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteiktais - paredzētās darbības dabas
apsaimniekošanas pasākumu veikšanai nedrīkst būtiski negatīvi ietekmēt ĶNP
kultūrainavu un ārstnieciskā sulfīda minerālūdens veidošanās procesus.
Prasības apdraudēto un reto sugu un biotopu aizsardzībai Eiropas Savienībā un arī
Latvijā nosaka ES Putnu direktīva (pilnais nosaukums – Padomes direktīva
79/409/EEC no 1979. gada 2. aprīļa par savvaļas putnu aizsardzību, kuru šobrīd
aizstāj Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva 2009/147/EC “Par savvaļas
putnu aizsardzību” (30.11.2009.)) un Biotopu direktīva (pilnais nosaukums – Eiropas
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Padomes Direktīva 92/43/EEC “Par dabīgo dabisko biotopu, savvaļas augu un
dzīvnieku sugu aizsardzību” (21.05.1992.)). Direktīvu mērķis ir saglabāt ES nozīmes
aizsargājamās sugas un biotopus tā, lai ar biotopu aizņemtā teritorijas platība būtu
stabila vai paplašinātos un biotopu raksturojošās struktūras liecinātu par dabiskiem
un pastāvīgiem procesiem biotopā (biotops labvēlīgā aizsardzības stāvoklī), bet
attiecībā uz sugām - lai sugas dabiskais izplatības areāls nesamazinātos un sugas
populācija būtu dzīvotspējīga. Nosacījumus īpaši aizsargājamo sugu un Latvijas vai ES
nozīmes biotopu aizsardzībai paredz Sugu un biotopu aizsardzības likums
(16.03.2000.). Likumā noteikts, ka īpaši aizsargājamu sugu indivīdus ir pieļaujams
traucēt, veicot darbības savvaļas floras un faunas aizsardzības un biotopu
saglabāšana, tajā skaitā atjaunošanas, nolūkos. Īslaicīgu traucējumu, visticamāk, radīs
projektā īstenotie hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi, tomēr ietekme uz
attiecīgo sugu populāciju nerada draudus sugas labvēlīga aizsardzības stāvokļa
nodrošināšanai.
Ministru kabineta noteikumi - Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu (Nr. 396, 14.11.2000.) un Noteikumi
par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu (Nr. 421, 05.12.2000.) nosaka
sarakstus ar Latvijā īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, uz kuriem attiecās
Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteiktās prasības. Šajos noteikumos iekļautas
tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par
dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.
Uz projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritoriju lielā mērā attiecas Meža likums
(24.02.2000.), kas cita starpā nosaka, ka uz valsts vārda Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstāmās un
zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes apsaimniekošana un aizsardzība ir
Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē. Saskaņā ar Meža likumu, hidroloģiskā
režīma atjaunošanai nepieciešamo koku ciršana gar grāvju trasēm atbilst koku
ciršanai citā cirtē. Atbilstoši Noteikumiem par koku ciršanu mežā (Nr. 935,
18.12.2012.) koku ciršana citā cirtē īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas paredzēta
dabas vērtību saglabāšanai, ir jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Projekta aktivitātes ieviešamas atbilstoši Noteikumiem par īpaši aizsargājamo
biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā (Nr.325,
18.06.2013.), kas cita starpā nosaka, ka, ja īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai ir nepieciešama reljefa vai virszemes ūdens
līmeņa maiņa, plānotā darbība veicama saskaņā ar būvniecību un meliorāciju
regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas aktivitātēm ir uzsverama arī saistība ar ES Ūdeņu
struktūrdirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra direktīva
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā),
kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu
stāvokli un veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu
apsaimniekošanas procesu. Direktīvu veido šādi pamatprincipi: vienota aizsardzība
visiem ūdeņiem - upēm un ezeriem, jūras piekrastes un pazemes ūdeņiem. Visām ES
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka līdz 2015. gadam visu ūdeņu kvalitātei atbilsts labai.
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Ūdeņu struktūrdirektīva tiek papildināta ar direktīvu „Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību”. Šo
prasību un ieteikumu īstenošanu Latvijā reglamentē Ūdens apsaimniekošanas likums
(26.10.2002.), kas ir galvenais normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanā un
aizsardzībā Latvijā. 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.
Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtības normatīvs (MK
noteikumi Nr.261, 16.03.2010.) nosaka projektā paredzēto hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbu īstenošanas kārtību, kā arī nosacījumus darbu projektēšanai.
Tāpat īstenojot hidroloģiskā režīma atjaunošanas aktivitātes ir jāņem vērā likums Par
ietekmes uz vidi novērtējumu (14.10.1998.) un Ministru kabineta noteikumi Kārtība,
kādā vērtējama ietekme uz vidi (Nr.87, 14.02.2004.), kas precīzi reglamentē likumā
Par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto prasību izpildes mehānismu paredzot, ka
Ietekmes uz vidi novērtējums jāveic, ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000 vietu).
Lai veiktu biotopu atjaunošanas pasākumus ĶNP (Natura 2000 teritorijā), ir 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 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, kas attiecināmi kontekstā ar ĶNP individuālajiem
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, 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 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, nosaka Latvijā apdraudētās,
izzūdošās vai retās sugas, no kurām daudzas ir sugas, kuras apdzīvo
specifiskus biotopus, no kuriem daļa ir sastopami ĶNP teritorijā;
MK noteikumi Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu,
nosaka to biotopu sarakstu, kuri Latvijā ir reti un apdraudēti;
MK noteikumi Nr. 153 Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības
prioritāro sugu un biotopu sarakstu (21.02.2006.), nosaka Latvijā sastopamo
Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu;
MK noteikumi Nr.213 Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot
īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā
kaitējuma ietekmes būtiskumu (27.03.2007.), nosaka kritērijus, kurus
izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem
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-

-

biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu salīdzinājumā ar
pamatstāvokli;
MK noteikumi Nr.281 Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem
un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo,
neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas (24.04.2007.), nosaka
kaitējuma draudu gadījumus, kuros Valsts vides dienests organizē preventīvos
pasākumus, sanācijas mērķus un metodes, kārtību, kādā nosaka un veic
sanācijas pasākumus, kārtību, kādā novērtē kaitējumu videi un aprēķina
preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas, kā arī zaudējumu
atlīdzināšanu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai
bojāšanu;
MK noteikumi Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanas un
būvniecības kārtības normatīvs, regulē aktivitātes C.2.1. paredzēto
hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu īstenošanas kārtību, tostarp
ietverot arī zemes lietojuma maiņas nepieciešamību.
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Biotopu un aizsargājamo sugu stāvokļa raksturojums

9.attēls. ES nozīmes biotopu izvietojums aktivitātes C.2.1. teritorijā
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Atbilstoši meža biotopu eksperta vērtējumam (2. pielikums), no apsekotajiem un
kartētajiem mežu biotopiem neviens nav labā ekoloģiskajā kvalitātē – ar stabilu,
dabisku veģetāciju un atbilstošām struktūras pazīmēm. Praktiski visi aizsargājamie
biotopi aktivitātes C.2.1. teritorijā ir ar degradācijas pazīmēm un nav labvēlīgā
aizsardzības stāvoklī, to atbilstība vienam vai otram ES nozīmes biotopam ir formāla
un ļoti aptuvena. Galvenais iemesls šādam aizsargājamo biotopu stāvoklim ir
līdzšinējā nosusināšanas ietekme. Izšķiroša nozīme gala lēmuma pieņemšanā, par to,
kurā gadījumā, kuru biotopu būtu jākartē attiecīgajā meža nogabalā vai meža
nogabalu grupā, ir tam, kāda būs konkrētās vietas attīstība nākotnē. Ja
nosusināšanas ietekme turpināsies, tad apstākļi var attīstīsies ES nozīmes biotopa
turpmākas degradācijas virzienā ar nelielu iespēju attīstīties kāda cita ES nozīmes
biotopa virzienā, ja nosusināšanas ietekme tiks pārtraukta, tad paredzama biotopa
stāvokļa uzlabošanās vai pārveidošanās cita ES nozīmes biotopa virzienā. Šī brīža
stāvoklī situācija uzskatāma par tādu, kurā aizsargājamie biotopi atrodas degradētā
vai veidošanās stāvoklī, kuros nestabilā veidā vienlaikus pastāv vairāku dažādu
biotopu pazīmes. Tipiska situācija aktivitātes C.2.1. teritorijā ir tāda, ka kokaudzes
struktūras pazīmju līmenī ir atzīstams, ka meža nogabals vai nogabalu grupa noteikti
ir atzīmējama kā kāds no ES nozīmes meža biotopiem, jo kokaudzes stāvā ir
pietiekami daudz dabiska meža elementu. Daudzos gadījumos viena meža nogabala
vai nogabalu grupas ietvaros, no ES biotopu noteikšanas metodikas viedokļa, pareizā
atbilde var būt divi vai pat trīs iespējamie ES nozīmes biotopu veidi, jo veģetācijā
sastopami gan pirms nosusināšanas laiku, gan pēc nosusināšanas laiku augi. Bebru
uzpludinājumu dēļ nereti sāk atjaunoties pārmitrie meži, bet jau ar citu auglīgumu (jo
kūdra iesaistīta vielu apritē) un citām sugām nekā bijis pirms nosusināšanas. Šādos
gadījumos izšķiroša nozīme lēmuma pieņemšanā par viena vai otra ES nozīmes
biotopu veida atzīmēšanu ir tam, vai konkrētajās platībās tiks vai netiks atjaunots
dabiskais hidroloģiskais režīms.
Aktivitātes C.2.1.teritorijā no kopējās mežu platības gandrīz 40% (379 ha) aizņem
meži uz slapjām kūdras vai slapjām minerālaugsnēm, ievērojami lielāka platība –
gandrīz 55% (525 ha) ir meži uz susinātām kūdras vai minērālaugsnēm. No kopējās ES
nozīmes biotopu platības 148 ha ir platības ar būtisku nosusināšanas ietekmi. Tas
lielā mērā izskaidro ES nozīmes biotopu slikto stāvokli. Vienlaikus teritorijā ir labs
potenciāls ES nozīmes pārmitro meža biotopu platību palielināšanai, jo aptuveni 162
ha mežu, kas nav būtiski nosusināti, un 377 ha mežu, kas ir šobrīd būtiski susināti,
nav klasificēti par ES nozīmes biotopiem, tomēr ar atbilstošu mitruma režīmu var par
tādiem attīstīties tuvāko 20 – 30 gadu laikā.
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Purvaini meži (91D0*)
Biotopa definīcija, apraksts

Purvaini meži 91D0* ir skujkoku un lapu koku meži periodiski pārmitrās
minerālaugsnēs līdz slapjās, barības vielām nabadzīgās kūdras augsnēs ar pastāvīgi
augstu gruntsūdens līmeni. Koku stāvu parasti veido parastā priede Pinus sylvestris,
parastā egle Picea abies, purva bērzs Betula pubescens un melnalksnis Alnus
glutinosa. Zemsedzei raksturīga liels sīkkrūmu īpatsvars, kā arī dažādas grīšļu
dzimtas (Carex spp.) un sfagnu Sphagnum spp. sugas. Šī biotopa aizņemtā platība
Latvijā ir novērtēta aptuveni 200’000 ha platībā, no kuriem 32’000 ha (aptuveni 16%)
atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un biotopa aizsardzības stāvoklis tiek
vērtēts kā slikts (LR Art.17 ziņojums, 2013.).
Biotops nozīmīgs reto sugu populācijām, īpaši higrofītiskajiem vaskulārajiem augiem,
kā arī epiksīlajām sūnām un dažām ķērpju sugām, biotopā nereti sastopamas Latvijā
retas un aizsargājamas augu sugas. Purvainie priežu meži ir nozīmīgs biotops
aizsargājamai putnu sugai, kuras izplatība sarukusi pēdējā gadsimta laikā – mednim
Tetrao urogallus.
Purvaino mežu 91D0* biotopa noteicošais faktors ir hidroloģiskais režīms. Purvaini
meži veidojas reljefa ieplakās, sūnu vai pārejas purvu malās, kur uzkrājas virszemes
ūdeņi vai izplūst gruntsūdeņi. Gruntsūdens līmenis parasti ir augsts lielākajā daļā
gada. Var būt periodiski pārplūstošas mitras ieplakas, it sevišķi slapjiem mežiem
minerālaugsnēs. Lielā mitruma un anaerobo apstākļu dēļ augu atliekas sadalās lēni
un veido kūdru. Koku saknēm nereti nav saskares ar minerālaugsni.
Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Aktivitātes C.2.1.teritorijā biotopu veids Purvainie meži 91D0* aizņem aptuveni 84 ha
(papildus biotopa platība pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas 271 ha), biotopa
platību izvietojums redzams 9. attēlā. Ievērojamā daļā kopplatības tās ir bijušās
augstā purva platības, kas apmežojušās nosusināšanas rezultātā, un nosusināšanās
ietekme tajos turpinās. Šā biotopa noteikšanas metodikā nav bijis iespējams nošķirt
ilglaicīgus purvainos mežus no purvainajiem mežiem, kas ir sekundārais mežs, kas
radies aizaugot nosusinātam purvam. Apsekojot atsevišķus meža nogabalus, abos
gadījumos var būt identiska veģetācija un audzes izcelsmi nav iespējams noteikt,
nezinot vēsturisko vai plašākas apkārtnes kontekstu. Pilnībā izsvērts lēmums par
optimālo biotopa kartējumu iespējams, balstoties uz pēc atjaunošanas paredzamā
hidroloģiskā režīma situāciju aktivitātes teritorijā. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas
kontekstā jāizvēlas viena no divām iespējām:
a) kokaudze tiek nocirsta un aizvākta, lai atjaunotu augsto purvu;
b) kokaudze tiek saglabāta, ļaujot tai attīstīties atjaunotā hidroloģiskā režīma
apstākļos.
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Nebūtu vēlams kartēt purvaino mežu (91D0*) biotopu vietās, kur potenciāli nākotnē
iespējams un nepieciešams atjaunot augstā purva biotopus. Tomēr pašreizējā
kartējumā ir iekļauti visi poligoni, kas atbilst metodikas nosacījumiem Purvaino mežu
91D0* biotopa izdalīšanai.

Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*)
Biotopa definīcija, apraksts

Aluviāli krastmalu un palieņu meži 91E0* ir meži, kas atrodas upju ielejās un upju
krastmalās, palienēs uz smagām, aluviāliem nogulumiem bagātām augsnēm, kas
periodiski applūst, kad upēs un strautos ir augsts ūdens līmenis. Pārējā laikā pie zema
ūdens līmeņa meža augsne ir labi drenēta un aerēta (Lārmanis 2010). Šim biotopa
veidam var būt vairāki paveidi atkarībā no dominējošām koku sugām, meža
novietojuma upes krastos, ūdens tecējuma un avotu ietekmes. Tas ir viens no
retākajiem Eiropas nozīmes biotopiem Latvijā, šī biotopa aizņemtā platība Latvijā ir
novērtēta aptuveni 6’900 ha platībā, no kuriem 2’300 ha (aptuveni 30%) atrodas
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un biotopa aizsardzības stāvoklis tiek vērtēts kā
slikts (LR Art.17 ziņojums, 2013.). Biotopa ekoloģiskais un ekonomiskais nozīmīgums
ir līdzīgs palieņu zālājiem, regulējot palu stiprumu, uzlabojot upes ūdens kvalitāti un
stabilizējot barības vielu apriti.
Galvenie procesi, kas nodrošina palieņu mežu funkcionēšanu, ir sezonāla applūšana
palos vai biežāk un mežam raksturīgā pašizrobošanās dinamika – tas atjaunojas,
izkrītot atsevišķiem kokiem, kuru vietā veidojas piemērots atvērums jaunu koku
attīstībai. Palu veidotie sanesu laukumi, izskalotie padziļinājumi un dažāda vecuma,
izmēra lapotnes atvērumi veido mežam raksturīgo mikrobiotopu mozaīku, kas
nodrošina bagātu floru un faunu. Sevišķi nozīmīga ir aluviāliem mežiem (91E0*)
raksturīgā epifītu daudzveidība, tostarp tādu retāk sastopamu ķērpju saglabāšanā kā
kolēmas Collema sp. un leptogijas Leptgium sp. (Lārmanis 2010).
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Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Aktivitātes C.2.1.teritorijā biotopu veids Aluviāli krastmalu un palieņu meži 91E0*
aizņem aptuveni 30 ha (papildus biotopa platība pēc hidroloģiskā režīma
atjaunošanas 95 ha), biotopa platību izvietojums redzams 9. attēlā. Biotopa izplatība
aptuveni sakrīt ar Skudrupītes un
Slampes upes senajām palienēm.
Pašlaik bebru aizsprostoto grāvju dēļ
daudzviet mežaudzes applūdušas vai
paaugstinājies gruntsūdens līmenis,
ievērojamu daļu aizņem sekundārie
meži uz bijušām lauksaimniecības
zemēm.
Zemsedzes
veģetācija
pamatā nav nostabilizējusies, tajā
notiek
pārmaiņas
vai
nu
nosusināšanas vai nesen atsākušās
applūšanas
ietekmē.
Uzkartēto
biotopa 91E0* poligonu ietvaros ir
sastopami arī biotopam Staignāju
meži 9080* atbilstoši laukumi
(pārsvarā applūdušās stāvošu ūdeņu
vietās)
un,
ja
turpināsies
nosusināšanas ietekme, vietām,
10. attēls. Susināšanas ietekmēts aluviālais mežs
iespējams, attīstīsies meža biotopu
Skudrupītes palienē. Foto: R. Abaja (2013)
veids Veci vai dabiski jaukti platlapju
meži 9020*. Pašlaik šajās platībās biotops 91E0* atzīmēts galvenokārt tādēļ, ka
dabiskos apstākļos, visticamāk, tā platība viscaur bijusi pārmitra paliene, kurā
notikusi ūdeņu caurplūšana (ūdeņu caurplūšana ir arī viena no galvenajām pazīmēm,
kas atšķir 91E0* no 9080*, kur biežāk ir stāvoši ūdeņi) un ievērojot, ka pamežā
daudzviet konstatējami oši Fraxinus excelsior, kas liecina par piederību platlapju
mežu klasei (to liecina arī zemsedzes sugu sastāvs, kas gan ir sajaukumā ar 9080* un
sausākās vietās ar boreālo mežu sugām). Hidroloģiskā režīma atjaunošanas
kontekstā ideālais risinājums būtu pilnīgi visu grāvju pilnīga aizbēršana un upju
rekonstrukcija senajā gultnē vai vismaz līkumotā gultnē. Pašreizējā grāvju sistēma
būtiski kavē dabisku ūdens caurplūdi mežaudzēs. Atsevišķās vietās, kur bebri
aizdambējuši grāvjus, veidojas caurplūstošas mežaudzes, ko varētu uztvert kā
pozitīvu rezultātu, tomēr ir redzams, ka arī šādā gadījumā situācija aizvien saglabājas
un arī turpmāk paliks samākslota – grāvju atbērtnes norobežo daļu no mežaudzēm,
kur dabiski būtu notikusi ūdeņu caurplūšana, bebru dambjiem izjūkot, atjaunojas
nosusināšanas efekts u.tml. Daļā no šiem aluviāliem mežiem ir vērojama agrākā
nosusināšanas ietekme (10. attēls), tomēr šobrīd degradējošu ietekmi aizstāj bebru
27

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

darbība. Daudzviet meži ir pastāvīgi applūduši vai ar paaugstinātu gruntsūdens
līmeni, kas nav raksturīgi palieņu mežiem. Biotopu veida 91E0* meži ir sliktā
funkcionālā stāvoklī, jo iztaisnotā Skudrupītes gultne un apkārtējie meliorācijas grāvji
novada palu ūdeņus. Iztrūkst viens no visbūtiskākajiem palieņu mežu pastāvēšanas
procesiem – sezonāla applūšana.
Aluviālos mežos ir daudzveidīga lakstaugu flora. Ir zināmas arī dažas retāku un īpaši
aizsargājamu augu atradnes, piemēram, orhidejas - Fuksa dzegužpirkstīte
Dactylorhiza fuchs, smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia. Abas sugas ir diezgan
bieži sastopamas ĶNP.
Atsevišķos biotopa nogabalos bebru uzpludinājuma ietekme ir atstājusi būtisku
ietekmi uz kokaudzi. Ilgstoši pārmitro apstākļu dēļ lielākā daļa koku (dominē bērzs,
apse, melnalksnis) ir nokaltuši, tādēļ lielā daudzumā atrodama atmirusī koksne – gan
stāvoši sausokņi, gan kritalas dažādās sadalīšanās stadijās. Apjomīgais atmirušās
koksnes daudzums izskaidro samērā augsto dzeņu daudzveidību.

Staignāju meži (9080*)
Biotopa definīcija, apraksts

Staignāju meži 9080* ir pārmitri lapu koku meži, kuri atrodas pastāvīgā virszemes
ūdeņu ietekmē vai katru gadu periodiski applūst. Tās ir mitras vai slapjas mežainas
mitrzemes, kurās notiek kūdras veidošanās, bet kūdras slānis ir plāns. Tipiskākās
koku sugas ir parastais osis Fraxinus excelsior un melnalksnis Alnus glutinosa. Bieži
sastopami baltalksnis Alnus incana, purva bērzs Betula pubescens un kārkli Salix spp.
Raksturīga mozaīkveida veģetācijas struktūra un laukumi ar dažādu ūdens režīmu.
Koki uz nelieliem ciņiem, bet kopumā dominē applūstoši zemes laukumi.
Kopumā biotopam atbilst mežaudzes, kurām nav raksturīgi plašas pārmaiņas izraisoši
dabiskie traucējumi. Tie ir pastāvīgi slapji, nedegoši meži, izturīgi pret vējgāzēm,
pielāgojušies biežām un dažāda ilguma ūdens līmeņa svārstībām (Priedītis 1999).
Biotopi var ietvert mežaudzes dažādās sukcesijas stadijās. Biotopam saistošs
traucējums ir pašizrobošanās dinamika. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem
stabilitātei ir atbilstošs mitruma režīms un koku stāva nepārtrauktība. Raksturīga
atvērumu dinamika jeb audzes pašizrobošanās, kas rodas, ja lielu koku vai dažus
kokus izgāž vējš vai arī tas iet bojā citu iemeslu dēļ, un kokaudzes vainagā veidojas
atvērums (Angelstam 2004). Šī biotopa aizņemtā platība Latvijā ir novērtēta aptuveni
22’500 ha platībā, no kuriem 7’700 ha (aptuveni 34%) atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, un biotopa aizsardzības stāvoklis tiek vērtēts kā slikts (LR Art.17
ziņojums, 2013.).
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Būtiskākā Staignāju mežu īpatnība ir mozaīkveida zemsedzes veģetācija un reljefa
ciņainums. Atšķirīgais mitrums un noēnojums rada apstākļus, lai teritorijā līdzās
pastāvētu sugas ar dažādām ekoloģiskajām prasībām. Uz ciņiem izvietojas sausāku
un gaišāku vietu sugas, applūdušajās starpciņu ieplakās vai ciņu pakājēs
mitrummīlošās sugas. Mikroreljefa pazeminājumos un pārplūstošās ieplakās
zemsedzes reizēm vispār nav.
Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Aktivitātes C.2.1.teritorijā biotopu veids Staignāju meži 9080* biotopa izdalīšanai
atbilstošā kvalitātē šajā brīdī konstatēts 63 ha platībā (papildus biotopa platība pēc
hidroloģiskā režīma atjaunošanas 76 ha). Jāatzīmē, ka uzkartēto biotopa 91E0*
poligonu ietvaros ir sastopami arī biotopam Staignāju meži 9080* atbilstoši laukumi,
kā arī paredzams, ka biotops 9080* papildus attīstīsies gan daļā platības, kas šobrīd
kartētas kā biotopu veidi 9010* un 91E0*, gan veidosies platībās, kas šobrīd nav
kartētas kā ES nozīmes aizsargājamie biotopi. Par biotopa Staignāju meži 9080*
kvalitātei atbilstošām audzēm 10 - 20 gadu laikā labvēlīga hidroloģiskā režīma
apstākļos var veidoties gan pēdējos 60 – 80 gados aizaugušās palieņu pļavās, gan arī
jaunākas mežaudzes, kurās dominē melnalksnis Alnus glutinosa vai purva bērzs
Betula pubescens. Atbilstoša meža augšanas apstākļu tipa (dumbrājs un liekņa) meža
platības ar valdošo koku sugu melnalksni vai purva bērzu aktivitātes C.2.1.teritorijā
veido aptuveni 50 ha.

Veci vai dabiski boreāli meži (9010*)
Biotopa definīcija, apraksts

Veci vai dabiski boreāli meži 9010* ir dabiski veci meži, kā arī jauni meži, kas dabiski
attīstījušies pēc ugunsgrēkiem. Vecie meži pārstāv vēlīnas sukcesijas stadijas, un tiem
raksturīga neliela saimnieciskās darbības ietekme, vai tās nav nemaz. Mūsdienās no
dabiskiem veciem mežiem to pirmatnējā izplatības reģionā atlikuši vien nelieli
fragmenti. Veci dabiskie meži ir dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām,
ķērpjiem, sēnēm un bezmugurkaulniekiem (galvenokārt vabolēm). Daļa no mūsdienu
vecajiem dabiskajiem mežiem ir cilvēka ietekmēti, tomēr tajos saglabājušās daudzas
dabisko mežu īpašības. Šī meža biotopa veģetācijas raksturs boreālā reģiona ietvaros
variē atkarībā no tā, vai tas atrodas dienvidu vai ziemeļu daļā u. tml. Biotopam ir šādi
apakštipi:
– dabiski veci egļu meži;
– dabiski veci priežu meži;
– dabiski veci jauktie meži;
– dabiski veci šaurlapju meži;
– nesenas meždegas;
– jaunāki meži, kas dabiski attīstījušies pēc meždegām.
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Biotops 9010* ir izplatīts sadrumstalotā veidā visā valstī samērā reti – novērtēts, ka šī
biotopa aizņemtā platība Latvijā ir novērtēta aptuveni 33’800 ha platībā, no kuriem
13’300 ha (aptuveni 39%) atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un biotopa
aizsardzības stāvoklis tiek vērtēts kā slikts (LR Art.17 ziņojums, 2013.). Biotops
pārsvarā sastopams uz labi drenētām līdz periodiski slapjām minerālaugsnēm, kas
auglības ziņā ir nabadzīgas līdz bagātas. Mežaudzē galvenokārt ir dabiskiem mežiem
raksturīgi apstākļi, un tas ir neaizstājama dzīvotne vairākām pirmatnējiem mežiem
specifiskām sugām, kas nevar izdzīvot saimnieciskajos mežos.
Dabiskos apstākļos šajā biotopā iespējami gandrīz visu veidu dabiskie traucējumi,
izņemot būtisku palu un savvaļas zālēdāju ietekmi. Jo sausāka vieta, jo biežāk un līdz
ar to nozīmīgāka loma degšanai. Savukārt mitrākas vietas deg retāk, un degšanas
starplaikos tajās ilgstoši noteicošais process var būt pašizrobošanās dinamika.
Biotopa struktūrā nozīmīga ir atmirusī koksne, dažādvecuma audze u. tml. pazīmes
(Lārmanis, 2010).
Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Aktivitātes C.2.1.teritorijā biotopu veids Veci vai dabiski boreāli meži 9010* aizņem
aptuveni 156 ha, biotopa platību izvietojums redzams 9. attēlā. Visos gadījumos, kur
atzīmēts šis biotops, tas atbilstoši metodikai ir biotopu veida 9010*3. variants –
nosusināta bijušo slapjaiņu, purvaiņu augsne. Pirms nosusināšanas tie ir bijuši
pārmitrie meži, kas piederējuši gan boreālo mežu, gan staignāju, gan platlapju mežu
klasēm. Nosusināšanas un tai sekojošās egļu ieviešanās dēļ veģetācija ir tuvinājusies
boreālajiem sausieņu mežiem raksturīgajai zemsedzei, tomēr laukumu veidā
saglabājot arī vēsturiskās veģetācijas iezīmes. Kūdras sadalīšanās un atbrīvoto
barības vielu iesaistes vielu apritē rezultātā, kas augsni padarījusi auglīgāku, arī bijušo
pārmitro boreālās klases mežu vietā parādās platlapju mežu augi. Kopumā ir
konstatējama veģetācijas mozaīka, kur pārstāvētas gan platlapju gan boreālo mežu
klašu sugas un reizēm laukumi ar staignāju mežu klases iezīmēm. Šī kombinācija
visvairāk atbilst ES nozīmes biotopam Sugām bagāti egļu meži 9050, kurš Latvijas
oficiālajā biotopu sarakstā nav iekļauts, tādēļ arī nevar tikt kartēts. Hidroloģiskā
režīma atjaunošanas gadījumā veģetācija pārsvarā saglabās savu auglīgumu un
lielākoties tās būs ES nozīmes biotopam Sugām bagāti egļu meži 9050 atbilstošas
platības, kas ar noteiktas pakāpes neatbilstību būs jāpieskaita relatīvi tuvākajam
biotopu veidam Veci vai dabiski boreāli meži 9010*, savukārt vietās, kur atjaunosies
dominējošs sfagnu sūnu segums, veidosies ES nozīmes biotops Purvaini meži 91D0*
un vietās ar pārplūstošām ieplakām veidosies ES nozīmes aizsargājamie biotopi
Aluviāli krastmalu un palieņu meži 91E0* un Staignāju meži 9080*.
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Veci jaukti platlapju meži (9020*)
Biotopa definīcija, apraksts

Veci jaukti platlapju meži 9020* ir veci dabiski hemiboreāli platlapju meži, kas
veidojušies pārejas joslā no boreālo mežu zonas uz nemorālo mežu zonu. Koku stāvā
dominē parastais ozols Quercus robur, goba, vīksna Ulmus spp., parastā kļava Acer
platanoides, parastā liepa Tilia cordata, parastais osis Fraxinus excelsior. Iespējams
arī jebkāds šo sugu mistrojums. Piemistrojumā var būt bērzs Betula spp., parastā
apse Populus tremula, parastā egle Picea abies vai parastā priede Pinus sylvestris.
Biotopā parasti sastopams ievērojams mirušās koksnes apjoms dažādās sadalīšanās
pakāpēs, bagātīga epifītisko ķērpju un sūnu flora, kā arī liela koksnes sēņu un ar
augsni saistīto mikroorganismu sugu daudzveidība. Latvijā nereti sastopamas
mežaudzes, kad biotopā kā valdošā koku suga ir apse, bērzs vai egle, bet izveidojies
izteikts platlapju 2. stāvs un/vai paauga, kas nākotnē labvēlīgos attīstības apstākļos
varēs ieņemt valdošās koku sugas vietu.
Biotops Latvijā sastopams dažādos reljefa apstākļos ārpus upju ielejām uz sausām un
vidēji mitrām minerālaugsnēm. Var būt sastopami arī uz nosusinātām, slapjām
auglīgām minerālaugsnēm un uz nosusinātām auglīgām kūdras augsnēm, ja audzes
attīstība notiek platlapju mežu veidošanās virzienā.
Biotopa veids 9020* pieder Eiropas platlapju klases mežiem, tādēļ tā zemsedzes
veģetācijai raksturīgs pavasara aspekts. Raksturīgs audzes stāvojums – bez pirmā un
otrā stāva parasti ir labi attīstījusies platlapju paauga un pamežs. Dabisko traucējumu
rezultātā var būt mozaīkveida veģetācija un audzes struktūra, koku izvietojums
nevienmērīgs, sastopamas neregulāras formas jaunāku koku grupas, var dominēt arī
relatīvi jauni koki, zema biezība, grupveida paauga (Ikauniece, 2010).
Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Aktivitātes C.2.1.teritorijā biotopu veids Veci vai dabiski jaukti platlapju meži 9020*
aizņem aptuveni 46 ha, biotopa platību izvietojums redzams 9. attēlā. Visos
gadījumos, kad aktivitātes teritorijā kartēts šis biotopa veids, apstākļi ir sajaukti starp
šī biotopa 9020*-3 (nosusinātas augsnes) vai 9020*1.variantam vai 9020*2.
variantam. Nosusināšanas grāvji ne vienmēr ir tiešā tuvumā, bet to ietekme
veģetācijā ir manāma. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas gadījumā lielākoties
saglabāsies šim pašam biotopam atbilstoša veģetācija, izņemot zemākās vietas, kas
periodiski applūdīs vai tajās būtiski celsies gruntsūdens līmenis – tās, visticamāk,
attīstīsies ES nozīmes biotopa Aluviāli krastmalu un palieņu meži 91E0* virzienā.
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Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās (7120)
Biotopa definīcija, apraksts

Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) ir
augstie purvi, kuros izmainīts dabiskais hidroloģiskais režīms vai tie daļēji izmantoti
kūdras ieguvei, bet kuros iespējams atjaunot hidroloģisko režīmu un kūdras
veidošanās ir sagaidāma 30 gadu laikā. Ievērojamu augāja daļu biotopā joprojām
veido augstajiem purviem tipiskas augu sugas. Šajā biotopā iekļauti augstie purvi vai
to daļas, kurās nosusināšanas ietekmē notiekošie dabiskie procesi norisinās purva
pastāvēšanai un attīstībai nelabvēlīgā virzienā.
Degradētie augstie purvi var būt ar izteiktu koku stāvu līdz klaji. Krūmu stāvs skrajš
līdz biezs, vai tā nav. Dominē ciņu mikroreljefs, ko veido ar dažādiem sīkkrūmiem
apauguši dzīvu vai atmirušu sfagnu ciņi. Sastopami gan sfagni (Sphagnidae), gan
zaļsūnas (Bryidae), taču higrofītisko sfagnu nav, vai tie reti sastopami. Nosusināšanas
stipri ietekmētos purvos koku un krūmu stāvi skraji līdz biezi, vai purvs klajš.
Lielākajai daļai koku raksturīgi pret pirms nosusināšanas periodu relatīvi lieli ikgadējie
pieaugumi un smaila galotne. Koku augstums var būt dažāds, taču visbiežāk to
vidējais augstums mazāks kā 7 m. Dominē viena no sīkkrūmu sugām vai to komplekss
– sila virsis Calluna vulgaris, purva vaivariņš Ledum palustre, zilene Vaccinium
uliginosum, ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata, vai redzams, ka sīkkrūmi
ieviešas aizvien jaunās vietās. Biotops var būt līdzīgs biotopam Purvaini meži (91D0*),
bet atšķirībā no mežu biotopa vidējais koku augstums susināšanas ietekmētos purvos
ir mazāks par 7 m. No susināšanas mazskartiem vai neskartiem augstiem purviem
(biotopu veids - Neskarti augstie purvi 7110*) atšķiras ar to, ka susināšanas vidēji līdz
stipri ietekmētos purvos augājs liecina par purva degradācijas turpināšanos. Par to
liecina arī lielie koku ikgadējie pieaugumi, koku smailās galotnes, sfagnu atmiršana,
zaļsūnu biežā sastopamība un vienlaidus sīkkrūmu stāva izveidošanās (Salmiņa,
2010).
Stāvoklis aktivitātes teritorijā

Biotops sastopams joslā gar Lielā Ķemeru tīreļa R malu gandrīz visā projekta
Skudrupītes mežu teritorijā. Biotops veidojies augstā purva vietā, meliorācijas
ietekmē agrāk atklātajam augstajam purvam aizaugot ar priedēm. Vietām biotopu
grūti nodalīt no ES nozīmes biotopa Purvaini meži (91D0*), ko arī ietekmējusi
nosusināšana. Nosusināšanas ietekmē daudzviet raksturīgs blīvs, neskartiem vai maz
ietekmētiem augstajiem purviem neraksturīgs strauji augušu priežu segums, arī liels
sīkkrūmu segums, vietām zemsedzē sfagnu vietā dominē skujkoku sausieņu mežiem
raksturīgās zaļsūnas.

32

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Biotopa Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās
(7120) aizņemtā platība aktivitātes teritorijā ir aptuveni 222 ha. Hidroloģiskā režīma
atjaunošanas pasākumi aktivitātes C.2.1. teritorijā, kuru ietvaros plānota Lielā
Ķemeru tīreļa rietumu malas grāvju sistēmu likvidēšana, labvēlīgi ietekmēs šī biotopa
atjaunošanos un ir sagaidāms, ka, uzlabojoties mitruma režīmam, daļā šī biotopa
platības atgriezīsies stāvoklis, kas ļaus šo biotopu izdalīt kā Neskartu augsto purvu
(7110*).
Atbilstoši biotopu eksperta atzinumam (4.pielikums), plānotās hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbības ilgākā laika posmā var samazināt biotopa Degradēti augstie
purvi, kuros noris vai iespējama dabiskā atjaunošanās (7120) platības, kas šī biotopa
gadījumā ir ne vien pieļaujami, bet vēlami. Biotops pēc būtības ir aizsargājams tāpēc,
ka tas ir augstais purvs ar degradācijas pazīmēm, taču joprojām to iespējams
atjaunot. Vēlama gruntsūdens līmeņa paaugstināšana, kas var radīt koku un
sīkkrūmu kalšanu, taču, kā liecina arī pieredze Latvijā, vairāku gadu laikā atjaunota
hidroloģiskā režīma vietās degradētos augstajos purvos sākas augstajiem purviem
raksturīgas veģetācijas atjaunošanās.

Citi ES nozīmes biotopu veidi
Nelielās platībās aktivitātes C.2.1. teritorijā konstatēti arī Palieņu zālāji (6450) – 4 ha,
Pārejas purvi un slīkšņas (7140) – 1 ha; Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi (7210*) – 1
ha, Kaļķaini zāļu purvi (7230) – 6 ha.

Ornitofaunas stāvoklis
Projekta HYDROPLAN vajadzībām veikts informācijas pakopojums par aktivitātes
C.2.1. teritorijas putnu faunas stāvokli un sagatavots atzinums par projekta „Ķemeru
nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (LIFE10 NAT/LV/000160
HYDROPLAN) rīcību potenciālo ietekmi uz teritorijas putnu faunu (3.pielikums).
Raksturojot projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorijas ornitofaunu, prioritāri
apskatāmas te konstatētās īpaši aizsargājamās sugas:
Melnais stārķis Ciconia nigra – teritorijā bija zināms viens ligzdošanas iecirknis
bijušās Ķemeru mežniecības 66. kvartālā (pēc 1989. gada ierīcības datiem), kur ligzda
pastāvēja tikai dažus gadus (M.Strazda dati). Kopš 21. gs. sākuma projekta teritorijas
D daļā (iepretim Dunduru pļavām) regulāri tiek novēroti atsevišķi putni, tomēr drošu
liecību par ligzdošanu vairs nav.
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla - viens teritoriāls pāris vismaz kopš 2010. gada, kad te
atrasta pirmā ligzda (ligzdošana pirmo reizi pierādīta 2013. gadā).
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Mazais ērglis Aquila pomarina – neregulāri ligzdo viens pāris. Pēdējās liecības par
ligzdošanu projekta teritorijas tuvumā ir no 04.05.2002., kad atrasta apdzīvota ligzda
pie teritorijas robežas (ārpus tās) mežā starp Melnragiem un projekta teritoriju.
Ligzdas koks tā paša gada vasarā nogāzās vētrā.
Ūpis Bubo bubo – potenciāli viens ligzdojošs pāris. Neregulāri novērots kopš 2008.
gada, kad saņemtas pirmās liecības par iespējamu ligzdošanu (oktobra beigās rajonā
D no Zosu ezeriem dzirdēts pāris; D.Drazdovskis). Vokalizējošs ūpju pāris te dzirdēts
arī 2010. gada oktobrī (V.Vintulis). Par to, ka ūpji, iespējams, izmanto Dunduru pļavas
kā medību vietu, liecina 2010. gada rudenī un 2013. gada pavasarī reģistrētie
gadījumi, kad ūpis naktī apmeklējis jūras ērgļu iecienītu sēdkoku pļavu A malā
(automātiskās kameras foto).
Apodziņš Glaucidium passerinum – ligzdo 3-5 pāri.
Vidējais dzenis Dendrocopos medius – 1999. gadā pirmā ĶNP Ligzdojošo putnu
atlanta izstrādes laikā konstatēts divās vietās (Strazds, Ķuze 2006), savukārt
baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos – trīs vietās (Strazds, Ķuze 2006); šīs sugas
ligzdošana konstatēta vēl 2012. gadā, kad ligzda atrasta aktivitātes C.2.1. teritorijas
DR daļā. Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus 1999. gadā LPA laikā nav konstatēts,
tomēr domājams, ka te ligzdo vismaz trīs pāri.
Šī projekta teritorija ietver arī nelielu atklātas ainavas platību Skudrupītes krastā
iepretim Melnragu rīklei. Šajā vietā laikā kopš 21. gs. sākuma ir konstatēta grieze
Crex crex, ormanītis Porzana porzana, dzērve Grus grus un niedru lija Circus
aeruginosus (visas šīs sugas te ir uzskatāmas par ticamiem ligzdotājiem).
Teritorijā plānotie hidroloģiskās atjaunošanas darbi vērtējami kā ar potenciāli
pozitīvu vai neitrālu ietekmi uz te ligzdojošajām īpaši aizsargājamām putnu sugām,
pie nosacījuma, ja visi tiešās atjaunošanas darbi tiek veikti laikā pēc ligzdošanas
sezonas (ievērojot „klusuma” periodu laikā no 1. februāra līdz 1. augustam). Dabiska
mitruma režīma atjaunošana purva pārejas zonā var rezultēties ar mednim Tetrao
urogallus potenciāli piemērotu biotopu izveidošanos, līdzīgi, kā tas jau ir noticis
rajonā, kur ūdens līmenis ticis paaugstināts ES LIFE programmas projekta „Mitrāju
aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā” ietvaros 2006. gada rudenī.

Informācija par īpaši aizsargājamo un reto vaskulāro augu sugam
Pārskatā par īpaši aizsargājamo un reto vaskulāro augus sugu sastopamību apkopota
informācija no sugu inventarizācijām, kas veiktas laika posmā no 2007.-2012. gadam
un šie dati uzskatāmi par aktuāliem. Vienlaikus pastāv iespēja, ka visas aizsargājamo
reto augu atradnes nav joprojām nav apzinātas un fiksētas. Atradnes kartētas, gan
meklējot un precizējot jau zināmās pirms 2007.gada konstatētās atradnes
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(informācija galvenokārt no laika posma 1970tie līdz 1990tie gadi), kas iepriekš
aprakstītas tikai teksta formā bez precīzām koordinātām, gan fiksējot visas
jaunatrastās atradnes. Atradņu ģeogrāfiskās koordinātas fiksētas kā punktveida
objekti (parasti augu grupas nosacītā centra koordinātas). Zināmās īpaši aizsargājamo
un reto vaskulāro augu sugu atradnes aktivitātes C.2.1. teritorijā redzamas 11. attēlā.

11. attēls. Zināmās īpaši aizsargājamo un reto vaskulāro augu sugu atradnes un ES nozīmes biotopu
platības aktivitātes C.2.1. teritorijā.
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Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežos pārejas zonā starp augsto purvu un mežu
(purvainajā mežā) raksturīga samērā liela vaskulāro sugu daudzveidība, t.sk. arī retas,
īpaši aizsargājamas augu sugas. Vietām visā meža joslā sastopamas vairākas īpaši
aizsargājamas orhideju sugas – smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia un Fuksa
dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsi (abas sastopamas visbiežāk no retajām augu
sugām šajā teritorijā – joslā no Kadiķiem līdz Kauguru kanālam). Purvainā meža joslā
(arī nosusinātajos mežos) sastopams arī ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum
(reti, atsevišķi eksemplāri), palu grīslis Carex paupercula (diezgan reti, atsevišķi
eksemplāri), plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata un Rusova
dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii. Vietām pārmitros mežu nogabalos sastopama
apdzira Huperzia selago un gada staipeknis Lycopodium annotinum.
Lielā Ķemeru tīreļa ZR malā sastopami īpatnēji kaļķainu sērūdeņu avoksnāji (līdzīgi kā
Zaļajā purvā un Raganu purvā – vienīgās vietas Latvijā, kur tādi sastopami ar šādu
veģetācijas kompleksu), kas veido Kaļķainu zāļu purvu (7230) un dižās aslapes audžu
biotopus (Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi 7210*). Te sastopams kaļķainiem zāļu
purviem raksturīgs sugu komplekss, t.sk. arī īpaši aizsargājamas sugas rūsganā
melncere Schoenus ferrugineus, dižā aslape Cladium mariscus, parastā purvmirte
Myrica gale, parastā kreimule Pinguicula vulgaris. Nelielā pārejas purva ieplakā ar
sērūdeņu izplūdēm konstatēta vienīgā pēdējās divās desmitgadēs ĶNP konstatētā
purva sūnenes Hammarbya paludosa atradne.
Uz D no meža ceļa meža masīvā starp Lielo Ķemeru tīreli un Dundurpļavu aploku
atrodas divas nozīmīgas dzeltenās dzegužkurpītes Cypripedium calceolus (Biotopu
direktīvas II pielikuma suga) atradnes (abas vecos, dabiskos boreālo mežu biotopos
(9010*). Vienā no tām (tuvāk meža ceļam) konstatēti 200-300 eksemplāru. Šajā pašā
atradnē sastopamas arī citas īpaši aizsargājamas augu sugas – sirdsveida divlape
Listera cordata, apdzira Huperzia selago, gada staipeknis Lycopodium annotinum,
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii. Otrā atradnē mazāk eksemplāru (nav
veiktas uzskaites pēdējos gados). Fuksa dzegužpirkstīte sastopama izklaidus visā
meža masīvā.
Visā meža masīvā vietām konstatētas arī reta augu suga vienzieda sūnactiņa
Moneses uniflora – purva malas skujkoku mežos (t.sk. arī susinātajos) – nav iekļauta
īpaši aizsargājamo sugu sarakstos, bet reti sastopama.
Atbilstoši sugu un biotopu eksperta atzinumam (4.pielikums), plānotās hidroloģiskā
režīma atjaunošanas rezultātā nav sagaidāma negatīva ietekme uz īpaši
aizsargājamām vaskulāro augu sugām. Visbūtiskāk šajā gadījumā ir neradīt negatīvu
ietekmi (būtisku ūdenslīmeņa pacelšanu) uz sērūdeņu avoksnājiem Lielā Ķemeru
tīreļa ZR malā ar kaļķainu zāļu purvu veģetāciju un tipisku sugu kompleksu.
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Ekosistēmas un hidroloģijas izmaiņu cēloņi, to raksturojums
Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas meža masīvu gan aktivitātes C.2.1.teritorijā, gan
arī plašākā apkārtnē uzskatāms par klasisku paraugu mežu un purvu meliorācijas
vēsturei Latvijā. Sākotnēji 19.gs. beigās – 20.gs.
sākumā veikta neliela mēroga meliorācijas
sistēmu ierīkošana ar mērķi novadīt liekos
ūdeņus no purva malas un pārmitrajām
lauksaimniecības zemēm (6.attēls). Šajā laika
posmā darbi pamatā veikti ar roku darba spēku
un ierīkotie grāvji ir neliela izmēra (12. attēls) un
nereti veikta esošu dabisko ūdensteču - meža
strautu iztaisnošana un padziļināšana (13. attēls).
Turpmākos gadu desmitos līdz 20.gs. 60tajiem
gadiem veikti lielāka mēroga darbi – upju
iztaisnošana un lielu platību pielāgošana
intensīvai lauksaimnieciskai ražošanai vai
mežkopībai.
Meža platību meliorēšana mežsaimniecības
intensificēšanas un meža produktivitātes
palielināšanai ilgus gadus tika skatīta tikai no
12. attēls. 19.-20.gs mijā ierīkots
papildus iegūstamās koksnes apjoma skatu
nosusināšanas grāvis
punkta. Meliorētajās mežu platībās tiek
nodrošināta liekā ūdens aizvadīšana un gruntsūdens līmeņa pazemināšana, kas
nodrošina dziļākus aerobos
apstākļus augsnē, kas savukārt
veicina uzkrātās organiskas
biomasas
sadalīšanos.
Uzlabotie aerācijas apstākļi
augsnēs un atbrīvotās barības
vielas veicina koku augšanu
garumā un papildus ikgadēju
pieaugumu. Tomēr jau 20.gs
beigās tiek apzināta arī virkne
negatīvu meža meliorācijas
efektu. Tiek izmainītas meža
ekosistēmas un kādreiz dabiski
13. attēls. Iztaisnots meža strauts aktivitātes C.2.1.teritorijā
meža biotopi, kas nodrošināja
piemērotas dzīvotnes retām augu un dzīvnieku sugām, daudzviet Eiropā ir zaudēti vai
kļuvuši ļoti reti un tiek aizsargāti. Meliorētās meža ekosistēmas atstāj negatīvu
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iespaidu uz ūdeņu ekosistēmām – lieku barības vielu ienese, kā arī uz zemes klimata
procesiem – izmaiņas globālajos oglekļa ciklos. Vēl viens būtisks negatīvais meža
meliorācijas blakusefekts, kas aizvien biežāk tiek novērots pēdējās desmitgadēs –
Eirāzijas bebra Castor fiber populācijas pieaugums. Bebru dzīvesveids ir cieši saistīts
ar ūdenstecēm, kas kalpo gan kā pārvietošanās koridori, un uzgludinājumiem, kas
nodrošina drošu patvērumu un barības bāzi. Tieši mežos un mežu un
lauksaimniecības zemju saskares zonā ierīkotās meliorācijas sistēmas kalpo par
ideālu dzīvotni bebriem un nodrošina populācijas pieaugumu, kas pēc zooloģu
aplēsēm joprojām ir populācijas pieauguma posmā (Ozoliņš, 2013). Papildus tam
meža platību homogenizācija mežu meliorācijas rezultātā (lielas vienas sugas, viena
vecuma mežaudžu platības) pasliktina ekosistēmu ekoloģisko stabilitāti un spēju
pretoties meža kaitēkļiem un nelabvēlīgiem vides apstākļiem – vētrām, ilgstošiem
sausuma vai palielinātu nokrišņu periodiem.
Meliorētajās meža platībās notiek augsnes organiskajā struktūrā un kūdrā uzkrāto
barības vielu un augsnes oglekļa atbrīvošana, kas izpaužas kā kūdras slāņa
sablīvēšanās un sadalīšanās. Rezultātā daļu atbrīvoto barības vielu uzņem zemsedze,
kas mainās no nabadzīgiem apstākļiem pielāgotām uz barības vielām bagātu augteņu
augu sabiedrībām (detalizēti skat. nodaļā Biotopu un aizsargājamo sugu stāvokļa
raksturojums). Saistībā ar augšanas apstākļu uzlabošanos novērojamas izmaiņas arī
kokaudzēs - koku augstuma un
pieauguma
palielināšanās,
kokaudzes sugu nomaiņa un
dabiskām
mežaudzēm
neraksturīga
pameža
vai
paaugas
veidošanās
(14.
attēls). Tomēr liela daļa
augsnes
oglekļa
netiek
uzņemta un nonāk atmosfērā
oglekļa dioksīda (CO2) veidā un
vecina siltumnīcas efekta gāzu
daudzuma palielināšanos un
14. attēls. Egļu pamežs susinātā priežu purvainajā meža
sekojošas globālas klimata
aktivitātes C.2.1.teritorijā
izmaiņas.
Tāpat būtisks meža meliorācijas negatīvais efekts novērojams attiecībā uz ūdens
apriti un ūdensobjektu kvalitāti. Meža meliorācijas sistēmas veicina pavasara sniega
kušanas ūdeņu paātrinātu novadīšanu uz upēm, kas savukārt palielina upju
aizvadāmā ūdens daudzumu un nereti ir iemesls plūdiem upju lejtecēs. Humīnvielām
bagāto ūdeņu ienese upēs un ezeros no meliorētajām platībām veicina ūdensobjektu
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eitroficēšanos un aizaugšanu, kā arī atstāj negatīvu ietekmi uz visu Baltijas jūras
ekosistēmu.

Biotopu atjaunošanas iespējamie scenāriji
Pirmais scenārijs
Meliorācijas sistēmu atstāšana neietekmētai attīstībai.
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15. attēls. Meliorācijas sistēmu saglabāšana aktivitātes C.2.1.teritorijā.

Šāda scenārija izvēles un ieviešanas gadījumā aktivitātes C.2.1.teritorijā netiek veikta
meliorācijas sistēmu rekonstrukcija (15. attēls) un ES nozīmes pārmitrajiem meža
biotopiem atbilstoša ūdens režīma atjaunošana. Var paredzēt, ka ļoti ilgā laika
(vairāku gadu desmitu laikā) posmā, daļa meliorācijas sistēmu pārstās funkcionēt,
tomēr daļa nosusināšanas sistēmu turpinās degradēt aizsargājamos biotopus un
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saglabās negatīvu ietekmi uz ūdenstecēm. Teritorijā apzināto ES nozīmes biotopu
kvalitāte pasliktināsies un to platība samazināsies, attiecīgi tiks zaudētas īpaši
aizsargājamo sugu atradnes, kas saistītas ar šiem biotopiem. Nebūs iespējams
nodrošināt ĶNP izveides mērķus un uzdevumus, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo
biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu, ko paredz Latvijas Republikas
normatīvie akti, un saistības, kas izriet no Biotopu direktīvas 92/43/EEC un ES
bioloģiskās daudzveidības stratēģijas laikposmam līdz 2020. gadam. Ilgstošā laika
periodā šāda situācija var radīt priekšnosacījumus ES sankciju noteikšanai pret
Latvijas Republiku par saistību neizpildi Biotopu direktīvas ieviešanā. Meliorācijas
sistēmu novadītais ūdens daudzums turpinās palielināt pavasara plūdu risku upju
lejtecēs un saglabāsies no meliorētajām meža platībām izplūstošo humīnvielu
eitroficējošā ietekme ūdensobjektos, kā arī Baltijas jūras Rīgas jūras līcī. Tiešā veidā
tas visvairāk ietekmēs Skudrupīti, kas šobrīd ir regulēta ūdenstece un ir izdalīta kā
stipri pārveidots ūdensobjekts un ietilpst ūdensobjektā L 106 SP (Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2009).
Scenārija trūkumi
Netiek nodrošināts ES nozīmes biotopiem nepieciešamais hidroloģiskais režīms, jo
ilglaicīgi saglabājas nosusināšanas sistēmu funkcijas un to degradējošā ietekme uz ES
nozīmes biotopiem.
ES nozīmes pārmitro meža biotopu labvēlīgs aizsardzības stāvoklis netiek
nodrošināts, turpinās aizsargājamo biotopu stāvokļa pasliktināšanās, apdraudēto
sugu dzīvotņu un līdz ar to arī aizsargājamo sugu izzušana.
Netiek nodrošināti optimāli apstākļi Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*)
dabiskiem applūšanas procesiem, jo saglabājas pašreizējais Skudrupītes
hidroloģiskais režīms, kā arī iztaisnotās Skudrupītes un grāvju atbērtnes, kas ierobežo
šī biotopa platību applūšanu pavasara palos. Biotopa Degradēti augstie purvi, kuros
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) stāvoklis turpina pasliktināties un
ekosistēma turpina attālināties no tās dabiskā stāvokļa, biotopu veida Neskarts
augstais purvs (7110*).
Scenārija priekšrocības
Šim scenārijam nav priekšrocību, kas attiektos uz dabas aizsardzību, ES aizsargājamo
biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu. Arī ekonomiski,
saimnieciski un ekoloģiski nav argumentu, kas liktu nopietni apsvērt šī scenārija
atbalstīšanu.
Secinājums
Lai arī šī scenārija īstenošanas tiešās izmaksas ir vismazākās, vēlamā bioloģiskā un
ekoloģiskā funkciju nodrošināšana netiek sasniegta vai tiek sasniegta daļēji un pārāk
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ilgstošā laika periodā. Turklāt nosusināšanas sistēmu ierīkošanas rezultātā ir būtiski
mainīts pavasaru palu režīms un virszemes notece samērā lielā Skudrupītes sateces
baseina daļā, kā rezultāta netiešā veidā ir nepieciešams kompensēt nesaņemtos
ekosistēmu pakalpojumus – applūšanas risku palielinājumu un ūdensobjektu
pašattīrīšanās spējas samazināšanās. Jāņem vērā, ka Skudrupītes kvalitāte ir
novērtēta kā vidējam ekoloģiskam potenciālam atbilstoša un tas savukārt nozīmē, ka
tās kvalitāte arī ir jāuzlabo tuvāko gadu laikā.
Scenārijs ir noraidāms, jo neatbilst ĶNP izveidošanas, kā arī projekta HYDROPLAN
izvirzītajiem mērķiem un nav citu būtisku argumentu, kas liecinātu par
nepieciešamību īstenot šādu scenāriju.
Kopsavilkums un secinājumi
Projekta mērķi

Scenārija īstenošanā sasniegtais rezultāts

Novērst
nosusināšanas
sistēmu
negatīvo ietekmi uz pārmitro mežu
biotopiem teritorijā rietumos no Lielā
Ķemeru tīreļa ĶNP.

Netiek nodrošināts, jo ilglaicīgi saglabājas
nosusināšanas sistēmu funkcijas un to
degradējošā ietekme uz ES nozīmes
biotopiem.

ES nozīmes aizsargājamo meža
biotopu veidu Staignāju meži (9080*),
Purvainie meži (91D0*) un Aluviāli
krastmalu un palieņu meži (91E0*)
labvēlīga
aizsardzības
stāvokļa
nodrošināšana. Neskartu augsto
purvu (7110*) biotopa atjaunošana.

Labvēlīgs aizsardzības stāvoklis netiek
nodrošināts,
turpinās
aizsargājamo
biotopu stāvokļa pasliktināšanās un
apdraudēto sugu dzīvotņu izzušana.

Atjaunot
pastāvīgus
periodiskas
applūšanas
apstākļus
Aluviālo
krastmalu un palieņu mežu (91E0*)
biotopos projekta aktivitātes C.2.1.
teritorijā.

Netiek
nodrošināts,
jo
saglabājas
pašreizējais Skudrupītes hidroloģiskais
režīms, kas nenodrošina šī biotopa platību
applūšanu pavasara palos.
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Otrais scenārijs
Visu aktivitātes C.2.1.teritorijā esošo meliorācijas grāvju pilnīga aizbēršana.

16. attēls. Visu meliorācijas sistēmu pilnīga aizbēršana aktivitātes C.2.1.teritorijā.
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Šāda scenārija īstenošanas gadījumā aktivitātes C.2.1.teritorijā visas meliorācijas
sistēmas tiek pilnībā aizbērtas (16. attēls), izmantojot ekskavatorus grunts
pārvietošanai. Kopumā būtu nepieciešams veikt meža susinātājgrāvju un kvartālstigu
trašu grāvju aizbēršanu gandrīz 70 km garumā, kā arī veikt koku ciršanu uz aizberamo
grāvju trasēm aptuveni 55 km kopgarumā.
Scenārija trūkumi
Pilnīgas meliorācijas sistēmu aizbēršanas nodrošināšanai būs nepieciešams veikt
koku izciršanu grāvju trasēs vismaz 4 - 6 m platos koridoros, lai nodrošinātu
traktortehnikas pārvietošanās iespējas. Papildus tam grāvju posmos, kur nav
saglabājusies atbērtne, grunts iegūšanai būs nepieciešams izrakt bedres, kas radīs
papildus ekosistēmas degradējošu efektu. Papildus pastāv risks, ka, būtiski
samazinoties ūdens notecei uz Skudrupīti, zemāk esošajās Dundurpļavās tekošajā
Slampes upē samazinās ūdens daudzums vasaras mazūdens periodā un atjaunotajos
palieņu zālājos netiks nodrošināts optimāls mitruma režīms.
Scenārija īstenošanai nepieciešami finanšu resursi, kas būtiski pārsniedz projekta
realizēšanai pieejamos.
Scenārija priekšrocības
Scenārija īstenošanas gadījumā ilgākā laika periodā (20-40 gadu laikā) iespējams
panākt teritorijas pilnīgu dabiskošanos un hidroloģiskos apstākļus, kas līdzvērtīgi
situācijai pirms mežu un purvu nosusināšanas pasākumu uzsākšanas Lielā Ķemeru
tīreļa rietumu malas mežos. Optimāli uzlabojas mitruma apstākļi ES nozīmes
pārmitro meža biotopu labvēlīga stāvokļa mērķu sasniegšanai un tiek samazināta
meliorēto meža platību negatīvā ietekme uz ūdenstecēm aktivitātes teritorijas
tuvumā. Pilnībā likvidējot meliorācijas sistēmu tīklu, būtiski samazinās bebriem
piemēroto teritoriju platība, un attiecīgi samazinās bebru populācija šajā apvidū.
Samazinās bebru darbības rezultātā bojāto mežaudžu platība.
Secinājums
Scenārijs kopumā ilgtermiņā nodrošina ES nozīmes pārmitro meža biotopu
hidroloģiskā režīma atjaunošanas mērķu sasniegšanu, tomēr projektā pieejamie
finanšu resursi nav pietiekami tā īstenošanai.
Kopsavilkums un secinājumi
Projekta mērķi

Scenārija īstenošanā sasniegtais rezultāts

Novērst
nosusināšanas
sistēmu Tiek nodrošināts, salīdzinoši īsā laikā tiek
negatīvo ietekmi uz pārmitro mežu atjaunoti mitruma apstākļi, kas ir optimāli
biotopiem teritorijā rietumos no Lielā konstatēto ES nozīmes biotopu platībām,
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Ķemeru tīreļa ĶNP.

kā arī piemēroti ES nozīmes pārmitro
meža biotopu attīstībai pārējā aktivitātes
platībā.

ES nozīmes aizsargājamo meža
biotopu veidu Staignāju meži (9080*),
Purvainie meži (91D0*) un Aluviāli
krastmalu un palieņu meži (91E0*)
labvēlīga
aizsardzības
stāvokļa
nodrošināšana. Neskartu augsto
purvu (7110*) biotopa atjaunošana.

Labvēlīgs aizsardzības stāvoklis tiek
nodrošināts,
aizsargājamo
biotopu
stāvokļa pasliktināšanās un apdraudēto
sugu dzīvotņu izzušana tiek novērsta.

Atjaunot
pastāvīgus
periodiskas
applūšanas
apstākļus
Aluviālo
krastmalu un palieņu mežu (91E0*)
biotopos projekta aktivitātes C.2.1.
teritorijā.

Biotopa Aluviālie krastmalu un palieņu
meži (91E0*) ekoloģiskai funkcionēšanai
nepieciešamā platību applūšana pavasara
palos kļūst iespējama.

Lai gan šis scenārijs ir visatbilstošākais projekta mērķu sasniegšanai – atjaunot
ekoloģiski pilnvērtīgi funkcionējošas Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*)
platības, kā arī nodrošina optimālus apstākļus Staignāju mežu (9080*), Purvaino
mežu (91D0*) un Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*) biotopu labvēlīga
aizsardzības stāvokļa sasniegšanai un ilglaicīgai saglabāšanai, tā īstenošana nav
iespējama ņemot vērā projekta realizācijai pieejamos finanšu resursus. Tāpēc
nepieciešams formulēt hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu kopumu, kas
projekta realizācijai pieejamo resursu robežās nodrošina optimālajam scenārijam
maksimāli pietuvinātu rezultātu projekta mērķu sasniegšanai.
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Trešais scenārijs
Meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju daļēja aizbēršana un grunts dambju
ierīkošana (17. attēls) atbilstoši grāvju izmēriem, funkcionēšanas intensitātei un uz
vietas pieejamā grunts materiāla daudzumam.

17. attēls. Daļēja meliorācijas sistēmu aizbēršana un dambju ierīkošana uz grāvjiem aktivitātes
C.2.1.teritorijā
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Scenārija trūkumi
Kā scenārija ieviešanas trūkumu var uzskatīt situāciju, ka atsevišķās vietās mežaudzēs
saglabājas grāvju posmi, kas ir sadalīti un norobežoti ar grunts dambjiem.
Scenārija priekšrocības
Būtiski uzlabojās hidroloģiskie apstākļi ES nozīmes pārmitro meža biotopu platībās un
tiek nodrošināts meliorācijas negatīvās ietekmes samazināšanas un biotopu
ekoloģiskā stāvokļa un funkciju uzlabošanas mērķis. Aktivitātes teritorijā samazinās
bebriem piemēroto grāvju sistēmu kopgarums un attiecīgi samazinās bebru
populācija un tās ietekme uz meža platībām. Samazinātās meliorācijas ietekmes
rezultātā tiek nodrošināta sezonāli izlīdzināta notece un upju hidroloģiskais režīms,
samazinās ekstrēmo plūdu risks un stabilizējas mazūdens periodu ūdens
caurplūdumu vērtības.
Secinājums
Scenārijs ir kompromisa variants, lai veiksmīgi īstenotu ES nozīmes pārmitro meža
biotopu atjaunošanu un sabiedrības izglītošanu par to nozīmi, vienlaikus respektējot
apkārt esošo zemes īpašumu pašreizējā stāvokļa saglabāšanu un izmantošanas
iespējas.
Kopsavilkums un secinājumi
Projekta mērķi

Scenārija īstenošanā sasniegtais rezultāts

Novērst nosusināšanas sistēmu
negatīvo ietekmi uz pārmitro mežu
biotopiem teritorijā rietumos no Lielā
Ķemeru tīreļa ĶNP.

Tiek nodrošināts, pārskatāmā laikā tiek
atjaunoti optimāli mitruma apstākļi ES
nozīmes biotopu platībās.

ES nozīmes aizsargājamo meža
biotopu veidu Staignāju meži (9080*),
Purvainie meži (91D0*) un Aluviāli
krastmalu un palieņu meži (91E0*)
labvēlīga aizsardzības stāvokļa
nodrošināšana. Neskartu augsto
purvu (7110*) biotopa atjaunošana.

ES nozīmes meža biotopu labvēlīgs
aizsardzības stāvoklis tiek nodrošināts,
aizsargājamo biotopu stāvokļa
pasliktināšanās un apdraudēto sugu
dzīvotņu izzušana tiek novērsta.

Atjaunot pastāvīgus periodiskas
applūšanas apstākļus Aluviālo
krastmalu un palieņu mežu (91E0*)
biotopos projekta aktivitātes C.2.1.
teritorijā.

Biotopa Aluviālie krastmalu un palieņu
meži (91E0*) ekoloģiskai funkcionēšanai
nepieciešamā meža platību applūšana
pavasara palos kļūst iespējama.
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Šis scenārijs ir izvēlēts Lielā Ķemeru tīreļa rietumus malas meža masīva hidroloģiskā
režīma atjaunošanas pasākumu īstenošanai, kuram tālāk tiks aprakstītas tehniskās
prasības tā īstenošanai un sagaidāmais rezultāts.

49

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Hidroloģiskās modelēšanas rezultāti un prognozes
Pirms projektā HDROPLAN plānotās hidroloģiskā režīma atjaunošanas ir veikta
pazemes ūdeņu modelēšana, ieskaitot paredzamo projekta pasākumu ietekmi uz
sērūdeņražu minerālūdeņu veidošanās procesiem, un gruntsūdeņu un virszemes
ūdens noteces izmaiņām pēc HYDROPLAN projekta īstenošanas. Modelēšanu veica ar
nolūku, lai novērtētu vai paredzamie pasākumi nodrošinās vēlamo hidroloģiskā
režīma atjaunošanos projekta teritorijās, kā arī dotu priekšstatu par to, cik tālu
sniegsies hidroloģiskā režīma izmaiņas.

Pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža minerālūdeņu modelis
Pazemes ūdens plūsmu un sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanās procesu izmaiņas
modelēja (5.pielikums) uzņēmums SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” (PAIC),
kuram ir iepriekšēja pieredze šādu modeļu izstrādāšanā.
Šis modelis tika veidots, balstoties uz iežu nogulumu slāņa sakārtojumu un pazemes
ūdens filtrācijas īpatnībām tajos, kā arī tika ņemti vērā līdzšinējie pazemes ūdens
monitoringa novērojumu dati. Modelis veidots situācijai, kad projekta teritorijā
pašreizējais ūdens līmenis tiek pacelts par 1 metru pēc hidroloģiskā režīma
atjaunošanas darbiem.

A. Pašreizējā situācija

B. Situācijas pēc gruntsūdens līmeņa pacelšanas
par 1 metru.

18. attēls. Gruntsūdens līmeņa sadalījums kvartāra nogulumu virsmā C2.1. un C2.2. projekta
aktivitātes apkārtnē pirms un pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas.
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Pazemes ūdeņu plūsmas izmaiņas

Modelēšanas rezultāti parāda, ka, paceļot teritorijā gruntsūdens līmeni par 1 metru
pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas aktivitātes C.2.1. teritorijā, ietekme uz
pazemes ūdeņu plūsmām ir niecīga (18. attēls). Kvartāra nogulumos gruntsūdeņu
līmenis, sagaidāms, pacelsies tikai vietām ne vairāk kā par 1 metru (18. attēls). Šis
izmaiņas, galvenokārt, skar tikai Skudrupītes zālājus. Ārpus ĶNP teritorijas
gruntsūdens līmenis saglabājas nemainīgs attiecībā pret pašreizējo situāciju
(19. attēls).

19. attēls. Gruntsūdens līmeņa sadalījuma starpība kvartāra nogulumu virsmā C.2.1.
un C.2.2. projekta aktivitātes apkārtnē starp pašreizējo un plānoto hidroloģiskā
režīma stāvokli.

Dziļo pazemes ūdeņu plūsmas un to ūdenslīmeņa svārstības ir vēl nenozīmīgākas
(vertikālā izmaiņa līdz 7 cm) nekā gruntsūdens līmeņa izmaiņas. Šīs izmaiņas skar tikai
aktivitāšu C.2.1. un C.2.2. teritoriju Skudrupītes palienē. Nenozīmīgās dziļo pazemes
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ūdeņu plūsmas izmaiņas saistītas ar morēnas un Salaspils svītas nogulumu ūdens
mazcaurlaidīgajām īpašībām, kas šajā teritorijā pasargā dziļos pazemes ūdeņos no
hidroloģiskā režīma izmaiņām virsējā kvartāra nogulumu slānī.
Sērūdeņraža minerālūdeņu izmaiņas

Tuvākais sērūdeņraža veidošanās reģions aktivitātes C.2.1. teritorijai atrodas uz
austrumiem no šīs teritorijas, zem Lielā Ķemeru tīreļa kupola. Šiem sērūdeņražiem
pakāpeniski filtrējoties virzienā uz purva perifēriju, pašreizējā situācijā C2.1. teritorijā
nokļūst tikai vājas un vidējas koncentrācijas sērūdeņraža minerālūdens (20. attēls).

20. attēls. Pašreizējais sērūdeņraža koncentrācijas sadalījums HYDROPLAN projekta C.2.1. un C.2.2.
aktivitātes teritorijā uz rietumiem no Lielā Ķemeru tīreļa kupola, kas ir šīm teritorijām tuvākais
sērūdeņražu minerālūdens veidošanās reģions. Ar bultām norādīts sērūdeņradi saturošo
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minerālūdeņu plūsmas virziens.

Secināts, ka pēc projekta aktivitāšu īstenošanas, projekta aktivitāšu teritorijā, jau tā
niecīgā sērūdeņraža klātbūtne pazemes ūdeņos, varētu vēl nedaudz samazināties
tajās pašās vietās, kur modelis prognozē nelielu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos
(20. attēls). Gruntsūdens līmeņa paaugstināšana veicina ar skābekli bagāta ūdens
infiltrāciju Salaspils svītas nogulumu horizontā, kurā veidojas sērūdeņraži. Ar skābekli
bagātu ūdeņu infiltrācija nav vēlama sērūdeņraža veidošanās procesos (Prols 2010).
Paredzamās gruntsūdens līmeņa izmaiņas nesniedzas līdz purva kupolam, tādēļ
modelēšanas rezultāti ļauj secināt, ka paredzamās hidroloģiskā režīma izmaiņas
aktivitātes C.2.1. teritorijā saglabās netraucētus sērūdens veidošanās procesus zem
Lielā Ķemeru tīreļa kupola. Lokālās sērūdeņraža koncentrācijas izmaiņas pazemes
ūdeņos zem projekta aktivitāšu teritorijām ir maznozīmīgas, maksimālais
sērūdeņraža koncentrācijas samazinājums varētu būt ne lielāks par 11,5 mg/l.
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Virsējo gruntsūdeņu hidroloģiskais modelis
Analizējot projekta HYDROPLAN aktivitāšu un apkārtējo teritoriju kvartāra iežu slāņa
gruntsūdens dinamiskos procesus (22.attēls, 23.attēls) secināts, ka aktivitāšu C.2.1.
un C.2.2. teritorijai raksturīga gruntsūdens atslodze – ūdens izplūde virszemē avotu
veidā un šo ūdeņu novadīšana pa virszemes ūdenstecēm (21. attēls). Kopējais
novērtētais gruntsūdens atslodzes apjoms aprēķināts 200 tk.m3 apmērā.
Veicot hidroloģiskās bilances aprēķinus, kuros ņemti vērā potenciālie apstākļi pēc
Skudrupītes gultnes renaturalizācijas, kā arī aktivitāšu C.2.1. un C2.2. teritorijās
plānotie novadgrāvju un susinātājgrāvju aizbēršanas pasākumi, secināts, ka nav
paredzamas gruntsūdens režīma izmaiņas platībās ārpus projekta HYDROPLAN
aktivitāšu teritoriju robežām.

21. attēls. Gruntsūdeņu infiltrācijas un atslodzes apgabali kvartāra iežos projekta
HYDROPLAN aktivitāšu teritorijās. SIA GEOEXPERT
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22.attēls. Hidroģeoloģiskā karte (aktivitātes C.2.1. teritorijas ziemeļu daļa)
Apzīmējumi: 1. – gruntsūdens plūsmas virziens (bultiņas) un hidroizohipsa ar tās absolūto vērtību m vjl., 2 – Virszemes
ūdensobjekti, kuri orojekta gaitā netiek mainīti; 3. – grāvji, uz kuriem tiek būvēti dambji; 4. – aizberamie grāvji; 5. –
aktivitātes C.2.1. robeža.
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23.attēls. Hidroģeoloģiskā karte (aktivitātes C.2.1. teritorijas dienvidu daļa)
Apzīmējumi: 1. – gruntsūdens plūsmas virziens (bultiņas) un hidroizohipsa ar tās absolūto vērtību m vjl., 2 – Virszemes
ūdensobjekti, kuri orojekta gaitā netiek mainīti; 3. – grāvji, uz kuriem tiek būvēti dambji; 4. – aizberamie grāvji; 5. –
Skudrupītes baseina robeža; 6. – projekta teritorijas robeža.
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Virszemes ūdens noteces modelis
Lai novērtētu, vai plānotie Skudrupītes dabiskošanas pasākumi nodrošinās
sagaidāmo rezultātu attiecībā uz Aluviālajiem krastmalu un palieņu mežiem (91E0*),
nodrošinot ikgadēju šo biotopu platības applūšanu pavasara palos, projekta
HYDROPLAN ietvaros tika veikta virszemes ūdens noteces modelēšana aktivitāšu
C.2.1. un C.2.2.teritorijām, kā arī piegulošajām platībām. Šos hidroloģiskos aprēķinus
un modelēšanu veica SIA GEOEXPERT.
Modelis ietvēra atsevišķu renaturalizētās Skudrupītes gultnes posmu šķērsprofilu
specifiku, kā arī aktivitāšu C.2.1. un C2.2. teritorijās plānoto novadgrāvju un
susinātājgrāvju aizbēršanas pasākumu kumulatīvo ietekmi uz teritorijas hidroloģisko
režīmu. Teritorijā būtiska nozīme ir purva ietekmei, kas uzkrāj pavasara palu ūdeņus
un samazina maksimālā caurplūduma apjomus. Savukārt meži ar savu īpatnējo
mikroklimatu samazina pavasaru palu noteci.
Modelēšanas hidroloģiskie aprēķini veikti ar nolūku pēc iespējas maksimāli
nodrošināt minēto biotopu applūdumu pavasara palos, neskarot platības, kas
atrodas ārpus HYDROPLAN teritorijas robežām Kopumā var secināt, ka
renaturalizējot Skudrupītes gultni atbilstoši hidroloģiskā režīma atjaunošanas
programmā Hidroloģiskā režīma un palieņu zālāju atjaunošana Skudrupītes pļavās
– griežu ligzdošanas teritorijā plānotajam, tiks nodrošināts nepieciešamais
hidroloģiskais režīms Skudrupītes tuvumā esošajos Aluviālo krastmalu un palieņu
mežu (91E0*) biotopos. Analizētais hidroloģiskais modelis apliecina, ka pavasara palu
applūdums (24. attēls) neskars platības ārpus projekta HYDROPLAN aktivitāšu
teritoriju robežām, izņemot palu mijiedarbību ar Dundurpļavās esošo Slampes upes
applūdumu pavasara palos.
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24. attēls. Prognozētais potenciālais palu applūdums renaturalizētajam Skudrupītes
posmam. Fonā: digitālais zemes reljefa modelis, kas sagatavots izmantojot Vides
risinājumu institūta ievāktos reljefa datus.
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Biotopu atjaunošanas pasākumu komplekss
Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežu hidroloģiskā režīma atjaunošana ir pasākumu
komplekss, kas ietver Aluviālo krastmalu un palieņu mežu (91E0*) atjaunošanu vai
stāvokļa uzlabošanu renaturalizētās Skudrupītes palieņu platībās un platībās, kur
konstatēti ES nozīmes aizsargājamie meža biotopu veidi Purvainie meži (91D0*), kā
arī piemērotu hidroloģisko apstākļu atjaunošana, lai veicinātu Staignāju mežu
(9080*) attīstību un hidroloģiskā režīma atjaunošanu daļēji degradētās augstā purva
daļās (biotopa veids Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās (7120)). Plānotos pasākumus būtu nepieciešams īstenot lielākā platībā
nekā sākotnēji paredzētās aktivitātes C.2.1. robežās. Hidroloģiskā režīma
atjaunošanas pasākumus būtu nepieciešams īstenot arī grāvju sistēmas daļās uz A no
sākotnējās aktivitātes C.2.1. robežas – 380., 405., 406. un 415.mežu kvartālā.
Pasākumu īstenošana šajās platībās nodrošinātu kompleksu pieeju grāvju sistēmu
rekonstrukcijai un aptvertu degradētas ES nozīmes biotopu platības. Tas ļautu
projekta aktivitāšu ieviešanas rezultātā papildus uzlabot stāvokli aizsargājamo
Degradēto augsto purvu, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) un
Neskartu augsto purvu (7110*) biotopu platībās.
Šo pasākumu kompleksu var sadalīt divos galvenajos aktivitāšu veidos:
1) grunts dambju ierīkošana uz meža susinātājgrāvjiem,
2) meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju aizbēršana,
3) mežaudžu novākšana vai retināšana atjaunojot Neskartu augsto purvu
(7110*) biotopu.
Attiecīgie plānotie pasākumu veidi aktivitātes C.2.1.teritoijā redzami 25. attēlā.
Kopumā plānota 44 km meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju
aizbēršana un grunts dambju ierīkošana uz grāvjiem, kuru kopgarums ir aptuveni
14 km.
Grāvju posmi, kuru darbības pārtraukšana nav paredzēta šī projekta ietvaros (grāvji
„bez pasākuma” 23. attēlā), saglabājami kā pagaidu risinājums un to ietekmes un
funkciju novērtējums atkārtoti veicams 5 – 10 gadus pēc projekta HYDROPLAN
ieviešanas. Novērtējumā izvērtējama to dabiskošanās pakāpe, ietekme uz ES nozīmes
meža biotopiem un renaturalizēto Skudrupīti.
Lai īstenotu meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju aizbēršanu un dambju
ierīkošanu uz grāvjiem būs nepieciešams veikt koku ciršanu uz grāvju trasēm
aptuveni 37 km kopgarumā un novākt apaugumu uz esošajām kvartālstigām aptuveni
13 km garos posmos.
Plānotie pasākumi kombinējas ar Skudrupītes renaturalizācijas pasākumiem gan
aktivitāšu C.2.1. un C.2.2. teritorijās, kas detalizēti aprakstīti hidroloģiskā režīma
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atjaunošanas programmā Hidroloģiskā režīma un palieņu zālāju atjaunošana
Skudrupītes pļavās – griežu ligzdošanas teritorijā (programma arī sagatavota
projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” LIFE10
NAT/LV/000160 HYDROPLAN ietvaros).

25. attēls. Aktivitātes C.2.1.teritorijā veicamo meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas pasākumu
shēma.
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Grunts dambju ierīkošana
Grunts dambju ierīkošanai izvēlēti grāvju posmi, kas jau šobrīd ir relatīvi aizauguši un
nefunkcionē, kā arī grāvji, kuriem nav saglabājusies atbērtne, kas būtu izmantojama
grāvja profila pilnīgai vai daļējai aizbēršanai. Dambju ierīkošana veicama ar
ekskavatoru un izmantojot uz vietas pieejamo grunts materiālu (kūdru vai
minerālgrunti).
Grunts dambji plānojami tā, lai reljefa starpība starp dambjiem (projektētā dambja
virsmas augstuma atzīmju atšķirība) būtu 0.2 m (±0.1 m), kas nodrošinātu vienmērīgu
grunts ūdens līmeņa paaugstinājumu ietekmētajā teritorijā un vienlaikus samazinātu
applūdušu posmu (seklu dīķu) veidošanos starp ierīkotajiem dambjiem (26. attēls).
Ierīkojamo grunts dambju platums paredzams grāvja profila platumā un papildus 0.5
– 1 m uz katru pusi ārpus grāvja profila, garums paredzams 2 – 4 m atkarībā no
aizberamā grāvja profila dziļuma un paredzamās ūdens plūsmas grāvī. Grunts
dambju detalizēts izvietojums uz grāvjiem, kā arī atsevišķu dambju parametri, tiks
precizēti meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas Tehniskā projekta izstrādes ietvaros.
Darbu veikšanai būs nepieciešams ierīkot traktortehnikas piebraukšanas koridorus
dambju ierīkošanas vietām. Koridori plānojami iespējami izvairoties no taisnu posmu
veidošanas katrā atsevišķā gadījumā izmantojot apkārtējās mežaudzes atvērumus un
cērtot kokus tikai gadījumos, ja nav iespējama tehnikas piekļuve attiecīgā dambja
ierīkošanas vietai.
Grunts, kas nepieciešama dambja ierīkošanai, iegūstama izrokot bedri tiešā
ierīkojumā dambja tuvumā. Ierīkojot grunts dambjus, darbi plānojami tā, lai grāvja
profila pamatnes aizpildīšanai tiktu izmantota grunts bez koku saknēm, celmiem un
veģetācijas (zemes virskārta) un grāvja profilā ievietotā grunts tiktu sablīvēta. Tas
nepieciešams, lai novērstu dambja uzkrātā ūdens filtrāciju caur dambi. Darba procesā
tas īstenojams atliekot sāņus grunts virskārtu, kas izrakta uzsākot bedres rakšanu
dambja grunts ieguvei, un pēc tam šo atlikto grunts daudzumu ieberot atpakaļ bedrē,
kas izveidojusies iegūstot materiālu dambja ierīkošanai.
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26. attēls. Grunts dambji uz grāvja Lielā Ķemeru tīreļa meža masīvā

Susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju aizbēršana
Grāvju posmi kuriem saglabājusies atbērtne, kā arī posmi, kuros raksturīga izteikta
ūdens plūsma hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ietvaros pilnība vai
atsevišķos posmos daļēji aizberami ar atbērtnes grunts materiālu.
Grāvju aizbēršana veicama ar ekskavatoru un izmantojot uz vietas pieejamo grunts
materiālu (kūdru vai minerālgrunti) no grāvja atbērtnes un/vai kvartālstigas, grāvja
trases uzbēruma materiālu (27. attēls).
Darbu veikšanai ierīkojami traktortehnikas pārvietošanās koridori 4 - 6 m platumā
tieši pa aizberamā grāvja un grāvja aizbēršanai izmantojamās atbērtnes vietu
(nocērtami koki, kas traucē atbērtnes izmantošanu grāvja aizbēršanai). Nocirstie koki
aizvācami no izveidotajiem koridoriem, lai netraucētu traktortehnikas pārvietošanos
un rakšanas darbus. Grāvju aizbēršanai paredzēto traktortehnikas pārvietošanās
koridoru izvietojums, uz kuriem nepieciešama koku ciršana, redzams 28. attēlā.
Grunts, kas nepieciešama grāvja profila aizbēršanai, iegūstama pilnībā izmantojot
atbērtni, kvartālstigas, grāvja trases uzbēruma materiālu un nepieciešamības
gadījumā rokot bedri tiešā aizberamā grāvja posma tuvumā. Grāvja profila pamatnes
aizpildīšanai iespēju robežās izmantojama grunts bez koku saknēm, celmiem un
veģetācijas (zemes virskārta), bet grāvja profila virsējās daļas aizpildīšanai pieļaujams
izmantot arī zemes virskārtas grunti. Grāvja profilā ievietotā grunts obligāti
sablīvējama, lai novērstu ūdens filtrāciju aizbērtajā grāvī.
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27. attēls. Pilnībā aizbērti meža susinātājgrāvji purvainā egļu mežā un purvainā priežu mežā (Somija)
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28. attēls. Grāvju aizbēršanai paredzēto traktortehnikas pārvietošanās koridoru izvietojums
aktivitātes C.2.1. teritorijā.
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Ieteikumi pasākumu īstenošanai
Sugu un biotopu eksperta rekomendācijas

Plānotā darbība – iztaisnotās Skudrupītes gultnes meandrēšana – no palieņu biotopu
atjaunošanas viedokļa vērtējama pozitīvi. Ņemot vērā, ka visi meža biotopi projekta
teritorijā ir meliorācijas negatīvi ietekmēti, plānotā meliorācijas grāvju aizbēršana
un/vai dambēšana uzskatāma par vienīgo risinājumu purvaino, staignāju un aluviālo
un krastmalu mežu (ES nozīmes biotopu veidi 9080*, 91D0* un 91E0*) dabiskā
hidroloģiskā režīma atjaunošanai.
Jaunās upes gultnes rakšanas darbi un grāvju aizbēršanas un dambju būve radīs
īslaicīgu ietekmi uz pašreizējo veģetāciju jaunās upes gultnes vietā un vismaz dažu
metru attālumā no tās, kā arī uz aizbērto meža meliorācijas grāvju trasēm. Taču
grunts pārrakšana radīs īslaicīgu traucējumu, dažu gadu laikā sagaidāma ilggadīgas
veģetācijas atjaunošanās.
Sugu daudzveidībai piemērotu ekoloģisko nišu veidošanai vēlams pakāpeniski veidot
izrobotu meža un zālāja saskares joslu, pakāpeniski atēnojot lielos, pirms meliorācijas
tur augušos ozolus, kā arī veidojot ganību aploku blakus esošajā zālājā tā, lai lopiem
būtu iespēja ganīties arī mežmalas joslā mežā.
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Prioritāri rekonstruējamo posmu izvēle

Aktivitātes C.2.1. teritorijā rekonstruējamos grāvjus/grāvju posmus pieļaujams
rekonstruēt pakāpeniskā secībā. Grāvju rekonstrukcijas prioritārā secība redzama 29.
attēlā. Kā 1.prioritātes rekonstruējamie grāvji izdalīti tās nosusināšanas sistēmas, kas
rada būtiskāko ietekmi uz ES nozīmes aizsargājamiem pārmitro mežu biotopiem un ir
intensīvi funkcionējošas – aizvada lielu ūdens daudzumu vai būtiski pazemina
gruntsūdens līmeni to ietekmes zonā.

29. attēls. 1. un 2. rekonstrukcijas prioritātes grāvju izvietojuma shēma aktivitātes
C.2.1.teritorijā.
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Mežmalas izrobošana

Pasākums veicams projekta HYDROPLAN aktivitāšu C.2.1. un C.2.2.teritoriju robežu
saskares joslā. Projekta laikā nepieciešams atjaunot Palieņu zālāju (6450) un mežu
pārejas joslai raksturīgu neregulāras formas parkveida ganību ainavu ar atsevišķiem
lielu dimensiju kokiem, kas spriežot pēc 20.gs. vidū uzņemtiem Skudrupītes zālāju
aerofoto uzņēmumiem bija sastopami šajā teritorijā. To apliecina arī vietām mežmalā
iepretim Skudrupītes zālājiem augoši lielu dimensiju ozoli ar plašu vainagu, kas šobrīd
ir ieauguši un pameža noēnoti. To plašais vainags liecina, ka koki agrāk auguši mazāk
noēnotos apstākļos, kādi raksturīgi parkveida ganībām vai pļavām. Parkveida pļavas
un ganības (6530*) ir vēl viens no ES aizsargājamiem biotopiem (Auniņš 2010).
Skudrupītes zālāju un mežmalas joslas dažādošanas nolūkos, nepieciešams izcirst
kokus Skudrupītes zālājiem austrumos piegulošo mežu malā un atbrīvot lielo
dimensiju, plašās lapotnes kokus apgaismojuma piekļūšanai, kā arī nepieciešams
veidot apstākļus, kas veicina lopu ganīšanos mežmalas zonā. Šādi pasākumi veicinās
daudzveidīgu nišu veidošanos ekosistēmu saskares zonā, kas ir galvenais
priekšnoteikums bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. Mežmalas izrobošanas
un koku izciršanas vietas izvēlē vadīties pēc Skudrupītes palienes 1945. gada aerofoto
uzņēmuma un situācijas dabā. Vēlāk parkveida ganībām līdzīgās meža – zālāja
pārejas zonas uzturēšanu palīdzēs nodrošināt Skudrupītes zālājos ierīkotās ganības.
Lai arī šis pasākums tiks īstenots aktivitātes C.2.1. teritorijā, pēc būtības tas vairāk ir
saistīts ar Skudrupītes zālājiem.
Teritorijas apsaimniekošana

Pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu pabeigšanas specifiski apsaimniekošanas
pasākumi aktivitātes C.2.1. teritorijai nav nepieciešami. Teritorijā nodrošināma meža
biotopu dabiska attīstība, kas ietver gan mežaudžu pašizrobošanos (nelielu, dažu
koku vainaga izmēra laukumu veidošanās), gan veselu audžu vai to daļu nomaiņu
lielāku dabisku traucējumu, piemēram, vējgāžu, ietekmē.
Kā ļoti vēlams pasākums izceļama neizmantotu meža kvartālstigu un trašu
aizaudzēšana, tādejādi palielinot meža masīva homogenitāti un izskaužot no ainavas
nedabiskas, ģeometriskās taisnu līniju ainavas struktūras.
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Informatīvo stendu uzstādīšana
Lai informētu un izglītotu sabiedrību par projekta aktivitāšu ekoloģisko
nepieciešamību un uzdevumiem, kā arī projekta aktivitāšu secību un būtiskākajiem
priekšnoteikumiem, projektā HYDROPLAN paredzētos informatīvos stendus
nepieciešams uzstādīt vietās, kur prognozējama galvenā teritorijas apmeklētāju
koncentrēšanās, kā arī vietās, kur uzskatāmi redzami projekta pasākumu rezultāti.
Vispiemērotākās vietas varētu būt ieteiktie stāvlaukumi vai blakus novērošanas
platformām (30. attēls).
Gan skatu platformu, gan informācijas stendu konstrukcijām jābūt noturīgām pret
ikgadēju palu darbības ietekmi. To veidošanā ieteicams izmantot vietējo darba spēku
un materiālus.

30. attēls. Ieteicamās informācijas stendu atrašanās vietas.
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Hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekme
Izmaiņas hidroloģiskajā režīmā aktivitāšu teritorijās un piegulošajās
saimnieciskajās teritorijās
Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumi aktivitātes C.2.1.teritorijā un ar tiem
saistītās hidroloģiskā režīma izmaiņas attiecas tikai uz projekta HYDROPLAN
aktivitāšu C.2.1. un C2.2. teritorijām. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumiem
nav būtiskas ietekmes uz pārējām gan privātajām, gan valsts īpašumā esošajām
zemēm, kas atrodas ārpus projekta aktivitāšu teritoriju robežām. To apliecina arī
projekta hidroloģiskie aprēķini (6. pielikums). Uz hidroloģisko režīmu projekta
teritorijās būtiska nozīme ir purva ietekmei, kas uzkrāj pavasara palu ūdeņus un
samazina maksimālā caurplūduma apjomus. Savukārt meži ar savu īpatnējo
mikroklimatu samazina pavasaru palu noteci.
Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem (6.pielikums) paredzams, ka renaturalizācijas darbu
rezultātā aktivitātes C.2.1. teritorijas ziemeļu daļā - Skudrupītes baseinā:
1) par 22,2% samazināsies ar grāvjiem drenējamo teritoriju platība – no 25,2
km2 uz 19,6 km2, attiecīgi samazināsies arī sateces baseina caurplūdumi;
2) pavasara palu maksimālie caurplūdumi dažādām varbūtībām caurmērā
samazināsies par 20,5%.
Aktivitātes C.2.1. teritorijas dienvidu daļā – Slampes un Kauguru kanāla baseinā:
1) par 53,7% samazināsies ar grāvjiem drenējamo teritoriju platība, tas ir – no
5,30 km2 uz 2,46 km2, kā rezultātā samazināsies arī teritorijas caurplūdumi;
2) pavasara palu maksimālie caurplūdumi samazināsies vairāk kā par 65%;
3) būtiski samazināsies arī vasaras – rudens plūdu caurplūdums – 51% un, bet
vasaras pusgada vidējais caurplūdums pat divas reizes.
Pēc C.2.1. teritorijas renaturalizācijas apmēram viena piektā daļa sateces baseina
ūdeņu netiks nodrenēti virszemes ūdenstecēs, kas ļauj prognozēt, ka purvaino un
staignāju mežu zonā pakāpeniski atjaunosies dabiskais mitruma režīms, kas šeit tika
izjaukts agrāk veikto meliorācijas darbu ietekmē. Paaugstināsies gruntsūdens līmenis
arī aizbērto un aizdambēto grāvju tuvumā, sasniedzot to dabisko stāvokli, kāds tas
bija teritorijā pirms susinātājgrāvju ierīkošanas.
Gan pirms aktivitātes C.2.1. teritorijas dienvidu daļas renaturalizācijas, gan arī pēc šo
darbu veikšanas, teritorijas caurplūdums būs salīdzinoši neliels un tas caurmērā
nepārsniegs 1 m3/s. Tas ļauj prognozēt, ka teritorijas hidrogrāfiskajā situācijā
nekādas krasas izmaiņas nenotiks. Nedaudz palielināsies gruntsūdens līmenis
aizbērto un aizdambēto grāvju tuvumā (skat. 31. un 32. attēlus), sasniedzot to
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dabisko stāvokli, kāds tas bija šeit pirms šo grāvju ierīkošanas, kas arī ir viens no šī
projekta galvenajiem uzdevumiem.

31. attēls. Prognozētās gruntsūdens līmeņa izmaiņas pēc grāvju renaturalizācijas
(aktivitātes C.2.1. teritorijas ziemeļu daļa)
Apzīmējumi: 1. – Prognozētais gruntsūdens līmeņa paaugstinājums pēc grāvju aizbēršanas vai to dambēšanas, m; 2 –
virszemes ūdensobjekti, kuri orojekta gaitā netiek mainīti; 3. – grāvji, uz kuriem tiek būvēti dambji; 4. – aizberamie grāvji; 5.
– Skudrupītes baseina robeža; 6. – zemes virsmas izolīnija un tās absolūtā atzīme m vjl.
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32. attēls. Prognozētās gruntsūdens līmeņa izmaiņas pēc grāvju renaturalizācijas
(aktivitātes C.2.1. teritorijas dienvidu daļa)
Apzīmējumi: 1. – Prognozētais gruntsūdens līmeņa paaugstinājums pēc grāvju aizbēršanas vai to dambēšanas, m; 2 –
virszemes ūdensobjekti, kuri projekta gaitā netiek mainīti; 3. – grāvji, uz kuriem tiek būvēti dambji; 4. – aizberamie grāvji; 5.
– Skudrupītes baseina robeža; 6. – projekta teritorijas robeža; 7 – zemes virsmas izolīnija un tās absolūtā atzīme m vjl..

Sērūdeņu veidošanās procesos
Pēc PAIC veiktās dziļo gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu modelēšanas (5. pielikums),
secināts, ka Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos paredzētās projekta
HYDROPLAN aktivitātes saglabās netraucētus sērūdeņu veidošanas procesus zem
Lielā Ķemeru tīreļa kupola, kur atrodas teritorijai tuvākais sērūdeņraža minerālūdeņu
veidošanās centrs.

Mērķa sasniegšanā - dabas vērtību atjaunošanā
Īstermiņā - pirmos pāris gadus pēc grāvju dambēšanas un aizbēršanas darbiem
paredzams, ka veģetācija tiks izmainīta zemes virskārtas pārvietošanas darbu un
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traktortehnikas pārvietošanās vietās. Ilgtermiņā sagaidāmi gan īpaši aizsargājamo
biotopu un sugu atradņu kvalitātes uzlabojumi ar ilglaicīgu efektu.
Galvenais, sagaidāmais, tūlītējais rezultāts ir atbilstošs hidroloģiskais režīms Aluviālo
krastmalu un palieņu mežu (91E0*) biotopos - applūšana pavasara palos Skudrupītes
palienes teritorijās, kas ir pamatnosacījums, lai uzlabotu šī biotopa veida struktūru
un funkciju stāvokli aktivitātes teritorijā. Kā arī pakāpeniski izlaboti mitruma apstākļi
un biotopiem raksturīgie dabiskie procesi iepriekš nosusinātajās ES nozīmes biotopu
(Purvaini meži (91D0*), Staignāju meži (9080*), Degradētie augstie purvi, kuros
iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120) un Neskartie augstie purvi (7110*))
aizņemtajās un potenciāli piemērotajās teritorijās – kopumā vairāk kā 700 ha platībā.
Daļa boreālo meža tipu, piemēram, ES nozīmes biotops Veci vai dabiski boreāli meži
(9010*), kas veidojušies uz nosusinātām kūdras vai minerāl augsnēm. Visticamāk,
atjaunojot hidroloģisko režīmu, sagaidāma augsnes pamitrināšanās un meža
veģetācijas attīstība pārmitro mežu tipu virzienā. Ilgtermiņā sagaidāma attīstība ES
nozīmes biotopu Purvaini meži (91D0*), Staignāju meži (9080*) vai Aluviāli krastmalu
un palieņu meži (91E0*) virzienā.
Pēc grunts ūdenslīmeņa paaugstināšanās atsevišķos meža nogabalos, kur konstatēts
ES nozīmes biotops Veci vai dabiski jaukti platlapju meži (9020*), visticamāk,
sagaidāma attīstība biotopa Aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*) virzienā.
Platībās, kur sastopams ES nozīmes biotops Purvaini meži (91D0*), lielākoties
konstatēta nosusināšanas ietekme, daļa šī biotopa veidojusies, nosusināšanas
rezultātā aizaugot augstajam purvam. Purvainajos mežos, kur raksturīgas
nosusināšanas pazīmes, piemēram, sfagnu izzušana un blīvs sīkkrūmu segums,
pamitrinoties kūdras augsnei, sagaidāma purvainiem mežiem raksturīgas zemsedzes
atjaunošanās (dominē sfagni, sastopamas spilves u.c.). Paredzams, ka šiem meža
biotopiem raksturīgais veģetācijas sastāvs un struktūra pēc grunts ūdenslīmeņa
paaugstināšanās notiks ilgākā laika posmā (vairāk kā 20 gadu laikā).
Tāpat paredzama jaunu ES nozīmes biotopu platību veidošanās meža nogabalos, kas
līdz šim par tādiem nav klasificēti. Teritorijā ir labs potenciāls ES nozīmes pārmitro
meža biotopu platību palielināšanai, jo aptuveni 162 ha mežu, kas nav būtiski
nosusināti, un 377 ha mežu, kas šobrīd ir būtiski susināti, nav klasificēti par ES
nozīmes biotopiem, tomēr ar atbilstošu mitruma režīmu var par tādiem attīstīties
tuvāko 20 – 30 gadu laikā.
Paredzams, ka paaugstinoties grunts ūdens līmenim būs vērojama atsevišķu koku un
koku grupu nokalšana mežaudzēs. Nokaltušie koki turpinās uzturēt daudzveidīgu
dzeņveidīgo sugu sabiedrību, kas kalps par labu demonstrāciju objektu sabiedrības
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izglītošanai dabas daudzveidības jautājumos. Tāpat dažādu dimensiju un dažādu sugu
atmirusi koksne visās sadalīšanās stadijās nodrošinās daudzveidīgu nišu kopumu, lai
uzturētu daudzveidīgu entomofaunu, kā arī piemērotas dzīves nišas sūnām,
ķērpjiem, piepēm un citām koksnes sēnēm.
Plānoto darbību īstenošanas gadījumā nav paredzamas straujas izmaiņas
ūdenslīmenī teritorijā, kur konstatēti kaļķainie avoksnāju biotopi (ES nozīmes biotopi
Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi (7120*) un Kaļķaini zāļu purvi (7230)). Tādējādi nav
paredzams, ka šie biotopi tiks negatīvi ietekmēti plānotās darbības rezultātā.

Ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanās
Paredzams, ka aktivitātes C.2.1. teritorijā veiktā grāvju dambju ierīkošana un grāvju
aizbēršana būtiski samazinās ar grāvjiem drenēto teritoriju platību, attiecīgi
samazinās ūdens caurplūdumus pavasara palos un vasaras - rudens plūdu periodos.
Rezultātā samazināsies humīnvielām bagāto ūdeņu pieplūde ūdensobjektos un
uzlabosies Skudrupītes, Vēršupītes un Kauguru kanāla ūdens kvalitāte. Samazināta
barības vielu ienese virszemes ūdensobjektos veicinās Ūdens struktūrdirektīvas
mērķu sasniegšanu – ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanos.
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Tehnisko noteikumu pieteikums
Projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. mērķis ir atjaunot aizsargājamiem mežu un
purvu biotopiem – Staignāju meži (9080*), Purvainie meži (91D0*), Aluviāli
krastmalu un palieņu meži (91E0*) un Neskarti augstie purvi (7110*) labvēlīgu
hidroloģisko režīmu Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos kopumā 1250 ha
platībā. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas teritorija atrodas ĶNP dabas lieguma un
ainavu aizsardzības zonā un šīs teritorijas dabisko hidroloģisko režīmu ir būtiski
ietekmējusi melioratīvā nosusināšana.
Dabiskos hidroloģiskos apstākļos pārmitrajos mežos gruntsūdens līmeņa svārstības
gadā novērojamas vidēji 0,20-0,40 m robežās, neskartā augstajā purvā attiecīgi
gruntsūdens līmeņa svārstības gadā novērojamas 0,15-0,20 m robežas. Aktivitātes
C.2.1. teritorijā gruntsūdens līmeņa svārstības gada laikā atsevišķās vietās pārsniedz
0,9–1,0 m. Attiecīgi, lai sasniegtu pārmitrajiem mežu un purvu biotopiem labvēlīgu
hidroloģisko režīmu, šajā teritorijā nepieciešama gruntsūdens līmeņa stabilizācija
dabiskā hidroloģiskā režīma svārstību diapazonā: pārmitrajiem mežiem - 0,20-0,40 m
robežās, augstā purva biotopiem – 0,15-0,30 m robežas.
Papildus, lai novērstu pastiprinātu iztvaikošanu caur koku vainagiem (transpirāciju),
kā arī izveidotu atklātu augstā purva ainavu, nepieciešama kokaudžu retināšana vai
novākšana projekta HYDROPLAN aktivitātes C.2.1. teritorijās, kur paredzēta
hidroloģiskā režīma atjaunošana biotopā Degradēti augstie purvi, kuros iespējama
vai noris dabiskā atjaunošanās (7120),
Gruntsūdens līmeņa stabilizēšanai aktivitātes C.2.1. teritorijā būtu vēlama grāvju
aizbēršana, materiālu iegūstot no to malās saglabātajām atbērtnēm, vai grunts
dambju ierīkošana grāvju darbības apturēšanai, ieteicama dambju izvietojuma
plānošana, kas nodrošinātu gruntsūdens līmeņa paaugstinājumu 0,20 m +/- 0,10 m
robežas attiecīgā dambja ietekmes zonā.
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Pasākumu ietekmes monitorings par biotopu stāvokli un
apkārtējo teritoriju
Hidroloģiskais monitorings
Lai novērtētu projekta aktivitātes C.2.1. teritorijā veikto atklāto meliorācijas sistēmu
likvidēšanas ietekmi uz tuvējās apkārtnes hidroloģisko režīma – galvenokārt grunts
ūdens līmeņa izmaiņām, ir nepieciešams veikt hidroloģisko monitoringu.
Hidroloģiskā monitorings uzsākts 2012. gada jūlijā. Sagaidāms, ka hidroloģiskais
monitorings sniegs uzticamu informāciju par to, cik atbilstoši sākotnējām prognozēm
paaugstināsies un stabilizēsies grunts ūdens līmenis Lielā Ķemeru tīreļa R malas
mežos, nodrošinot galveno priekšnoteikumu pārmitro meža biotopu pastāvēšanai un
turpmākai saglabāšanai. Vienlaikus gruntsūdeņu monitorings projekta HYDROPLAN
aktivitāšu C.2.1. un C.2.2. teritorijās sniegs informāciju par darbu ietekmi uz
hidroloģisko režīmu blakus projekta HYDROPLAN aktivitāšu teritoriju robežām.
Monitoringu paredzēts realizēt projekta
HYDROPLAN laikā līdz 2016. gada
augustam, un turpināt 5 gadus pēc
projekta
noslēgšanās.
Monitoringa
tupināšana būs Dabas aizsardzības
pārvaldes pienākums, kas tiks noteikts
projekta
HYDROPLAN
ietvaros
sagatavotajā Dabas aizsardzības plānā
laika periodam pēc LIFE+ projekta.
Urbumu ierīkošana

Gruntsūdeņu monitoringu aktivitātes
C.2.1.
teritorijā
veic
33. attēlā
atzīmētajos punktos. Daži no šiem
punktiem ir ierīkoti jau realizējot
Slampes upes renaturalizācijas projektu,
taču pēc projekta LIFE02NAT/LV/008496
Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā
parkā beigām datu ievākšana SIA
Venteko ierīkotajos urbumos tika
pārtraukta.
Projekta
HYDROPLAN
vajadzībām izmanto 4 SIA Venteko
urbumus (M-8au, M-708, M-708au un
M-4au) un papildus tiem ir ierīkot 5 jauni

33. attēls. Gruntsūdeņu monitoringa urbumi
aktivitāšu C.2.1. un C.2.2. teritorijā un to
tuvākajā apkārtnē.
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urbumi (Kadiķi, 1, Kadiķi 2, Melnragu rīkle, Slampe pļava un Slampe mežs) aktivitāšu
C.2.1. un C.2.2. teritoriju tuvākajā apkārtnē.
SIA Venteko ierīkotie hidroloģiskā monitoringa urbumos atrodas ķīmiski neaktīva,
sertificēta materiāla, rūpnieciski ražotas caurules no polivinilhlorīda (PVC). PVC
apvalkcauruļu izmērs ir 90 mm vai 113 mm diametrā un tās ir aprīkotas ar 2,0-4,0 m
garu tāda paša diametra spraugu filtru. Filtri ir ievietoti tādā dziļumā, lai tie atrastos
ap 0,2 m attālumā no urbuma pamatnes. Filtru kolonnas ir apbērtas ar rupjgraudainu
smilti, bet urbuma atvere ir iebetonēta un pārklāta ar aizslēdzamām metālā kastēm,
uz kurām ir norādīts urbuma numurs (4. tabula).
Projekta HYDROPLAN vajadzībām papildus ierīkotie 5 urbumi arī ir aprīkoti ar ķīmiski
neaktīva, sertificēta materiāla, rūpnieciski ražotām caurulēm no polivinilhlorīda
(PVC). Caurules ir noslēdzamas ar korķi, lai nebūtu tieša nokrišņu ietekme, un smalki
perforētas. PVC cauruļu diametrs ir 50 mm, bet garums 1,0-1,5 m. Katram
monitoringa punktam ir piešķirts nosaukums, noteiktas koordinātas un to absolūtais
augstums virs jūras līmeņa (4. tabula).
4. tabula. Hidroloģiskā monitoringa urbumu ierīkotāji, precīza atrašanās vieta un parametri projekta
HYDROPLAN aktivitāšu C.2.1. un C.2.2. teritorijā un tās apkārtnē.
Urbuma ID

Slampe
mežs
Slampe
pļava
Melnragu
rīkle
Kadiķi 1
Kadiķi 2
M-4au
M-708
M-708au
M-8au

Ierīkotājs

Ģeogrāfiskās
koordinātes

X

Y

VRI

463768

300240

Urbuma
atveres
absolūtais
augstums, m
vjl.
10

Urbuma
caurules
augstums virs
zemes virsmas,
m
0,00

Urbuma
dziļums,
m

VRI

462893

302456

12

0,00

1,00

VRI

462305

303091

13

0,00

1,00

VRI
VRI
SIA Venteko
SIA Venteko
SIA Venteko
SIA Venteko

461910
461647
463431
461927
461929
462180

305140
304558
300148
302943
302948
303854

14
14
9,583
12,520
12,406
11,700

5,00
0,00
0,31
0,52
0,34
0,23

1,00
1,00
3,72
24,00
7,85
2,84

1,00

Mērījumi

Monitoringa urbumos mēra gruntsūdens līmeņa izmaiņas, izmantojot hidroakustisko
metodi. Sākot ar 2013.gadu, hidroakustiskā metode ir papildināta ar sistēmas EDDY
pielietojumu, kas ļauj datus urbumos ievākt nepārtraukti. Urbumos mēra
gruntsūdens līmeņa svārstības sezonas laikā, kā arī atsevišķos periodos ūdens
elektrovadītspēju (34. attēls). Elektrovadītspēja liecina par sāļu savienojumu, tajā
skaitā sērūdeņraža savienojumu, koncentrāciju ūdenī.
77

LIFE+ projekts „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana"
Projekta Nr.: LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

Virsūdens noteces daudzuma mērījumi tiek
veikti Skudrupītē uz A no M-4au urbuma. Pēc
Skudrupītes atjaunošanas virsūdens noteces
mērījumus paredzēts veikt atlīkumotajā
gultnē iespējami tuvu pašreizējai mērījumu
vietai.
Virsūdens
noteces
daudzuma
mērījumos tiek noteikts straumes ātrumu un
ūdens līmenis upē.
Datu apstrāde un analīze
34. attēls. Gruntsūdens monitoringa datu
(elektrovadītspējas) iegūšana hidroloģiskā
monitoringa punktā. Foto: O. Purmalis
(2013)

Datus uzkrāj MS Excel datubāzē. Pēc straumes
ātruma un ūdens līmeņa mērījumiem tiek
aprēķināts Skudrupītes caurplūdums.

Uzkrāto informāciju gan par gruntsūdeņu
līmeņa svārstībām, gan virsūdens noteci un palu izplatību analizē kopā, lai noteiktu
teritorijai raksturīgās kopsakarības starp šiem rādītājiem, kā arī paredzēts analizēt šo
rādītāju izmaiņas pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu veikšanas. Datu analīzē
salīdzina parametru izmaiņas sezonāli un pa gadiem, ņemot vērā arī tuvākos
meteoroloģisko novērojumu datus, it īpaši, par nokrišņu daudzumu reģionā.
Datu uzglabāšana

Projekta laikā datus uzglabā un analizē Vides risinājumu institūts. Uzkrātie dati un
analīžu rezultāti regulāri tiek nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei, kas turpinās
monitoringa datu ievākšanu un analīzi pēc projekta HYDROPLAN beigām.
Monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks

Hidroloģiskā monitoringa mērījumus ievāc vismaz divas reizes mēnesī, bet palu laikā,
ieteicams, biežāk. Mērījumu veikšanai dabā un datu ievadei datubāzē nepieciešama
viena līdz divas dienas (atkarībā no dienasgaismas perioda garuma). Datu analīze un
rezultātu apkopošana veicama reizi gadā, kas kopumā var prasīt 3 – 5 dienas.
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Veģetācijas monitorings
Monitoringa programma Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malas purva un mežu
teritorijai

Monitoringa mērķis ir novērtēt izmaiņas veģetācijā pirms un pēc hidroloģiskā režīma
atjaunošanas Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežos – projekta aktivitātes C.2.1.teritoijā,
novērtējot hidroloģiskā režīma atjaunošanas un citu biotopu atjaunošanas pasākumu
efektivitāti un ietekmi uz biotopiem un tajos sastopamajām sugām.
Purva biotopu monitorings

Lai novērtētu izmaiņas purva veģetācijā pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas,
jāierīko vismaz 30 pastāvīgi veģetācijas parauglaukumi (izvietojumu skat. 37 attēlā).
Šeit vēlams izmantot pieredzi, kas gūta Lielā Ķemeru tīreļa bijušā kūdras karjera
monitoringā, kā arī citos LIFE projektos Latvijā (piemēram, Auniņa, 2012, Priede,
2012). Šīs metodes pamatā ir purva monitoringa metodika (Anon., 2003), kas
modificēta un precizēta atbilstoši konkrētajam mērķim.
Parauglaukumu ierīkošana

Veģetāciju novērtē apļa formas laukumos ar 4 m diametru (35. attēls.). Potenciālās
parauglaukumu vietas iezīmētas plānoto monitoringa parauglaukumu izvietojuma
kartē (37. attēls), taču, ja kādu apsvērumu dēļ ir lietderīgi palielināt parauglaukumu
skaitu vai ierīkot tos citās vietās, pieļaujamas izmaiņas. Tie izvietoti transektēs pa 5
vai vairāk līnijā virzienā prom no meliorācijas grāvja, attālums starp parauglaukumu
centriem – 10-20 m (taču vienādi attālumi starp visiem parauglaukumiem visās
transektēs), kas atvieglo arī to atrašanu turpmākajos gados, ja mietiņš pazudis.
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,
piem., daļēji satrūdējuši
vai pazuduši, jānomaina
ar
jauniem.
Mietu
pazušanas
varbūtību
mazina
neuzkrītošas
35. attēls. Purva veģetācijas parauglaukums
krāsas,
piemēram,
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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., LKT01”.
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, piem., „LKT01_10-08-2014”.
Iespēju robežās veģetācijas parauglaukumu vietas jāsaskaņo ar hidroloģiskā
monitoringa vietām.
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. Vizuāli 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. Parauglaukumos novērtē priežu, bērzu
(atsevišķi pēc augstumiem (koku un krūmu stāvs) - augstumu > 5 m, augstums < 5 m)
skaitu un vitalitāti 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 katras apsekošanas reizes. Monitoringa dati digitālā formā regulāri
iesniedzami Dabas aizsardzības pārvaldei.
Purva biotopu monitoringa izpildes biežums un nepieciešamais laiks

2014. gadā pirms projekta aktivitātēm un 2016. gadā pēc projekta aktivitātēm. Pēc
tam vismaz reizi trijos gados. Purva biotopu monitoringa izpildei nepieciešamais laiks
paredzams aptuveni divas cilvēkdienas parauglaukumu apsekošanai, kā arī vismaz
divas cilvēkdienas datu ievadei un apstrādei.
Prasības monitoringa veicējam

Eksperts botāniķis ar labām augu sugu noteikšanas spējām un vismaz dažu gadu
pieredzi veģetācijas monitoringā parauglaukumos. Monitoringu vēlams katru gadu
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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
Parauglaukumu ierīkošana

Plānoto parauglaukumu izvietošanas shēmas pamatā ir nepieciešamība novērtēt
izmaiņas meža veģetācijā, izmainoties hidroloģiskajam režīmam – paceļoties
gruntsūdens līmenim grāvju aizbēršanas un dambēšanas rezultātā, kā arī
atjaunojoties sezonālas applūšanas režīmam. Tādēļ kā centrālā ass izvēlēta
jaunveidojamā Skudrupītes gultne, bet parauglaukumu vietas izvietotas tā, lai
parauglaukumi atrastos līnijās perpendikulāri jaunajai upes gultnei iespējamajā
applūšanas zonā vai tās tuvumā dažādos attālumos no jaunās upes gultnes. Prioritārs
ir nevis pašreizējā biotopa atbilstība kādam ES nozīmes biotopam, bet veģetācijas
mainība izmainītā hidroloģiskā režīma apstākļos, t.i., monitoringa rezultātiem jāatbild
uz jautājumiem – vai mežu veģetācija mainās izmainītajos apstākļos un kādā virzienā,
kā arī cik tālu no upes sniedza atjaunotā palu režīma ietekme.
Veģetāciju novērtē apļveida pastāvīgajos parauglaukumos ar 10 m diametru. Tos
izvieto transektēs pa 4 vai
vairāk līnijā virzienā prom no
jaunizveidotās
Skudrupītes
gultnes (36. attēls), attālums
starp parauglaukumu centriem
– 50-100 m (taču vienādi
attālumi
starp
visiem
parauglaukumiem
visās
transektēs), kas atvieglo arī to
36. attēls. Meža parauglaukumu izvietojuma piemērs
atrašanu turpmākajos gados.
Parauglaukuma centru fiksē ar mietu vai kā centru iezīmē kādu tur jau augošu koku,
to iezīmējot ar krāsu. Apsekojot parauglaukumus atkārtoti, mieti, ja tie, piem., daļēji
satrūdējuši vai pazuduši, jānomaina ar jauniem. Mietu pazušanas varbūtību mazina
neuzkrītošas krāsas, piem., 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., „SK01”.
Plānotais parauglaukumu skaits – vismaz 24 (taču skaitu, visticamāk, būs jākoriģē,
ierīkojot parauglaukumus). Lielāks atkārtojumu (parauglaukumu) skaits nodrošina
lielāku statistisku ticamību, taču jārēķinās arī ar laika un resursu ierobežojumu
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monitoringa īstenošanā, t.sk. gan projekta ietvaros, gan ilgtermiņā pēc projekta.
Potenciālās parauglaukumu (transekšu) vietu izvietojumu skat. 37. attēlā.
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 kā 1 %, atzīmē ar „+”.
Katram parauglaukumam atzīmē raksturīgās struktūras: mikroreljefs (ciņi ap koku
saknēm, līdzens, mitras ieplakas, grāvji utt.), kā arī novērtē sausokņu 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 (sk. purvu veģetācijas monitoringa
sadaļā) novērtē arī sīkkrūmu vitalitāti, ja tādi ir sastopami.
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
un zālāju parauglaukumiem, piem., „SK01_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
rezultātiem pēc katras apsekošanas reizes. Monitoringa dati digitālā formā
iesniedzami Dabas aizsardzības pārvaldei.
Monitoringa izpildes biežums un izpildei nepieciešamais laiks

2014. gadā pirms projekta aktivitātēm, 2016. gadā pēc projekta aktivitātēm. Pēc tam
vismaz reizi trijos gados. Monitoringa izpildei nepieciešamais laiks paredzams
aptuveni divas cilvēkdienas parauglaukumu apsekošanai, kā arī paredzamas vismaz
trīs cilvēkdienas datu ievadei un apstrādei.
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Prasības monitoringa veicējam

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.

37. attēls. Plānoto monitoringa parauglaukumu un monitoringa vietu izvietojums Lielā
Ķemeru tīreļa R malas purvu un mežu teritorijā
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Papildus monitorings

Ne retāk kā reizi sešos gados vēlams veikt atkārtotu aktivitātes C.2.1. teritorijā
sastopamo ES nozīmes biotopu kartējuma un stāvokļa novērtējuma aktualizāciju.
Sešu gadu cikls (2013.-2018.; 2019.-2024. utt.) atbilst periodam, kura ietvaros,
atbilstoši ES Biotopu direktīvas prasībām (Article 17 Report), sagatavojams ziņojums
ES nozīmes biotopu aizsardzības stāvokli Latvijā. Pēc biotopu atkārtotas kartēšanas
un stāvokļa novērtējuma iegūtos datus iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē, Natura
2000 datu bāzes aktualizācijai. ES nozīmes biotopu identificēšanai un kartēšanai
izmantojama šim mērķim attiecīgajā laikā izmantotā vienotā metodika.
Īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēs, kas konstatētas veicot aktivitātes C.2.1.
teritorijas apsekojumus, jāveic sugas eksemplāru uzskaite, jānosaka atradnes GPS
koordinātes un šo informāciju jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei vai jāpievieno
dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
Kā vēl vienu papildus monitoringa veidu, kura potenciāla īstenošana būtu
izvērtējama, ņemot vērā pieejamos resursus un speciālistu ieinteresētību, varam
identificēt skrejvaboļu Carabidae monitoringu.
Skrejvaboles ir vispāratzīta bioindikatoru organismu grupa, kas ir cieši saistīta ar
augsnes apstākļiem un to izmaiņām. Atjaunojot hidroloģisko režīmu Skudrupītes
palienes un tās apkārtnes mežos, sagaidāms mitrumu mīlošo skrejvaboļu sugu skaita
un dominances pieaugums. Skrejvaboļu monitorings ļautu novērtēt projektā
HYDROPLAN veikto hidroloģiskā režīma atjaunošanas efektivitāti drīz (2-3 gadi) pēc
Skudrupītes gultnes atlīkumošanas un apkārtnes grāvju aizbēršanas vai
aizdambēšanas. Papildus tam šādā monitoringā ievāktie dati ļautu paplašināt
zināšanu bāzi par skrejvaboļu kā indikator sugas izmantošanu apsaimniekošanas
pasākumu rezultātu novērtējumā. Detalizētu skrejvaboļu monitoringa plānu skat. 7.
pielikumā.
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Pielikumi
1.pielikums. Hidroloģisko tīklu un kūdraino augšņu izvietojuma shēma Ķemeru
nacionālajā parkā
2.pielikums. LDF Ziņojums par ES nozīmes biotopu apsekojuma rezultātiem
Hydroplan projektā (V.Lārmanis)
3.pielikums. Atzinums par projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana” (LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN) rīcību potenciālo
ietekmi uz teritorijas putnu faunu (J.Ķuze)
4.pielikums. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto
Skudrupītes tecējuma atjaunošanas (meandrēšanas) un grāvju
bloķēšanas potenciālo ietekmi uz meža un purva biotopiem un īpaši
aizsargājamām vaskulāro augu sugām (A.Priede)
5.pielikums. Hidroģeoloģiskā modelēšana: aktivitāšu ietekme uz pazemes ūdens
plūsmām un sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanās procesiem (PAIC)
6.pielikums. Paredzētās darbības vietu hidroloģiskais un hidroģeoloģiskais
novērtējums (SIA GEOEXPERT, O.Aleksāns)
7.pielikums. Skrejvaboļu monitorings (R.Abaja)
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