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Mitrāji palīdz novērst plūdus, uztverot palu ūdeņus
un vēlāk pakāpeniski tos atbrīvojot. Purvos glabājas liels daudzums oglekļa, kas palīdz mīkstināt
klimata pārmaiņas.
Mitrāji ir arī mājvieta dažādu sugu augiem un
dzīvniekiem, kas īpaši pielāgojušies dzīvei pārmitros apstākļos. Daudzas no šīm sugām ir retas un
aizsargājamas.

Mitrāji dabai un cilvēkiem
LIFE+ projekta «Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana» laikā tiks
īstenoti šādi atjaunošanas darbi:
 augstā purva atjaunošana – Zaļā purva izstrādāto kūdras karjeru rajonā
		 (Engures novada Smārdes pagastā),
 purvaino un staignāju mežu atjaunošana – Ķemeru tīreļa rietumu malai
		 pieguļošajos slapjajos mežos (Tukuma novada Džūkstes pagastā),
 iztaisnotās Skudrupītes līkumotā tecējuma atjaunošana (Tukuma novada
		 Džūkstes pagastā) ļaus upītes krastos atkal plesties palieņu pļavām.
Pirms atjaunošanas darbu īstenošanas ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību tiks veikta
hidroloģiskā izpēte un ūdens līmeņa pārmaiņu modelēšana, lai plānotie darbi tiktu
sabalansēti ar vietējo iedzīvotāju interesēm.
Iecerēts, ka atjaunotās Skudrupītes paliene būs arī pievilcīgs dabas tūrisma objekts.
Mitrāju atjaunošanas projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides
risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu un Elm Media. Projektu atbalsta ES LIFE+
programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Jūras ērglis

Skats uz Kaņiera ezeru ar niedrājiem, Slocenes upi ar dumbrājiem,
kā arī priežu mežiem un kāpām, jūru un Lapmežciemu
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Ķemeru nacionālo parku raksturo mitrāju bagātība – purvi, pārmitri meži, piekrastes
ezeri un applūstošas upju palienes glabā Latvijā un Eiropā unikālas dabas vērtības.
Zem Ķemeru apkārtnes purviem arī veidojas ārstniecībā izmantojamā sērūdeņraža
minerālūdens krājumi, kura atradne ir nozīmīgākā mūsu valstī. Attīstoties dabas
tūrismam, popularitāti iemantojušas ĶNP dabas takas, kurās var iepazīties ar dumbrāju
mežu un augsto purvu.
Mitrāju pastāvēšana ir atkarīga no ūdens pieejamības. Daudzus no ĶNP mitrājiem ir
ietekmējusi pēdējo divu gadsimtu laikā veiktā nosusināšana. Tās rezultātā purvi aizaug
un kūdras slānis tajos saplok, pārmitrie meži pārveidojas un daudzas retas augu un
dzīvnieku sugas no tiem izzūd.
Lai saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības nākotnei, no 2011. līdz
2016. gadam Ķemeru nacionālajā parkā tiks veikta trīs nosusināšanas skartu mitrāju
teritoriju dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana.

Ķemeru nacionālais parks (ĶNP) nodibināts 1997. gadā nolūkā saglabāt šīs
teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību.
ĶNP ir mitrāju parks, un tā simbols ir baltmugurdzenis – retas sugas dzenis, kas var izdzīvot tikai mitros lapu
koku mežos.
Nacionālā parka platība ir 38 165 hektāri.
ĶNP galvenās dabas vērtības ir:
 augstie sūnu purvi, īpaši Ķemeru tīrelis – viens no lielākajiem purviem mūsu valstī (6192 hektāri),
 sēru saturoši minerālūdeņi, kas veidojas zem Ķemeru apkārtnes purviem un vairāk nekā 30 avotos
izplūst virszemē,
 putniem bagāti seklie piekrastes ezeri – Kaņieris un Slokas ezers,
 ļoti mitri lapu koku meži – dumbrāji un staignāji, kuros mīt astoņu dažādu sugu dzeņi,
 ar senu priežu mežu klātas kāpas jūras piekrastē,
 palieņu pļavas, kurās ganās taurgovis un zirgi,
 orhidejām bagāti zāļu purvi.
ĶNP pastāvīgu mājvietu ir radušas visā Eiropā retas putnu sugas: jūras ērglis (ligzdo 4–5 pāri), mazais ērglis
(3–5 pāri), ūpis (4–5 pāri) un melnais stārķis (3–5 pāri). Plašajos mežu masīvos mīt lūši un vilki, bet senas
ēkas apdzīvo īpaši reta sikspārņu suga – dīķa naktssikspārnis.
ĶNP nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vērtības ir Ķemeru kūrorta (1838.–1998. g.) vēsturiskais centrs, piekrastes
zvejniekciemu tradīcijas, I un II pasaules kara kauju un piemiņas vietas. Arheoloģiskie izrakumi Siliņupes
akmens laikmeta apmetnē sniedz liecības par 5000 gadus senām zvejnieku un mednieku apmetnēm ĶNP
teritorijā.
Lai iepazītu Ķemeru nacionālo parku un izmantotu aktīvās atpūtas iespējas, parka apmeklētājiem izveidotas marķētas dabas takas un velomaršruti, pieejama atpūta pie jūras, muzeji, laivu un velosipēdu noma,
makšķerēšana u.c.
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Mitrāji ir purvi, upes, ezeri, mitri un pārplūstoši
meži, palieņu pļavas un citas vietas, kur sastopas
zeme un ūdens.
Šajās vietās veidojas ekosistēmas, kas pastāvīgi vai
periodiski uzkrāj ūdeni. Mitrājiem ir ļoti nozīmīga
loma gan dabas ciklos, gan cilvēka dzīvē.
Piemēram, mitrāji veic ūdens attīrīšanu un uzkrāj
barības vielas, aizkavējot to noplūšanu uz jūru.

Foto: Jānis Ķuze

Ķemeru nacionālais parks

Kas ir mitrāji?
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Vērts apskatīt

1. Ķemeru tīreļa laipa (pieejama no 2013. gada)
2. Ķemeru kūrorta vēsturiskais centrs
3. Dumbrāja laipa un Meža taka
4. Slokas ezera skatu tornis un dabas taka
5. CEMEX putnu vērošanas tornis pie Kaņiera ezera
6. Dunduru pļavas ar zirgiem, taurgovīm un atjaunoto Slampes upi
Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs
«Meža māja», Ķemeri, Jūrmala
Tālr.: 67730078
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv/kemeri

Sērūdeņraža minerālūdens vannas KRC “Jaunķemeri”. Sērūdeņradis caur ādu un
ģlotādu nonāk asinīs, kur iesaistās bioķīmiskās reakcijās un labvēlīgi ietekmē procesus
cilvēka ķermenī. Sērūdeņraža minerālūdens vannu procedūras izmanto, piemēram,
sirds un asinsvadu slimību, vielmaiņas traucējumu un iekaisuma procesu ārstēšanā. Šo
minerālūdeni lieto arī iekšķīgi, piemēram, kuņģa un žultspūšļa slimību ārstēšanai.

Dabiskie filtri
Mitrāji, piemēram, dabiskai upei pieguļošās palieņu pļavas, darbojas kā ūdens attīrīšanas iekārtas. Ar ūdeņiem nestās barības
vielas, arī lauksaimniecības mēslojums, uzkrājas auglīgajās palienēs, kur raksturīgs lekns augājs. Ja mitrāji ir nosusināti, ūdens
strauji notek pa iztaisnotām upēm un meliorācijas grāvjiem,
aiznesot piesārņojumu uz lielajām upēm un Baltijas jūru. Tādēļ
ūdeņos masveidā savairojas zilaļģes un rodas skābekļa trūkums.

Foto no KRC “Jaunķemeri” arhīva

Sūkļi plūdu laikā
Pārmitri meži, purvi un upju palienes uzkrāj sevī pavasara palu
vai spēcīgu lietavu ūdeņus un lēnām tos atbrīvo, darbojoties kā
milzīgs dabisks sūklis. Iztaisnotas upes un nosusinātos mitrājos
izraktie grāvji strauji novada ūdeņus, radot plūdu izcelšanās
riskus lejtecē.

Ķemeru nacionālā parka mitrie meži ir dzeņu paradīze. Te atrodami stāvoši sausi koki,
kuros dzeņi meklē barību un kaļ dobumus ligzdošanai. Katru pavasari dzeņi bungo
pa koku galotnēm, lai iezīmētu savu teritoriju. Labus “bungošanas” kokus, no kuriem
rībināšana izdodas skaļāka, reizēm vienlaikus izmanto pat vairāku sugu dzeņi. Attēlā
pa kreisi – vidējais dzenis, pa labi – dižraibais dzenis.

Putnu vērošanas tornis Kaņiera ezera
Riekstu pussalā ļauj pārskatīt ezeru un
te mītošo putnu daudzveidību.

Klimata pārmaiņu novēršana
Mūsdienās par nozīmīgu problēmu kļuvusi globālā sasilšana.
Zinātnieki konstatējuši, ka purvi un citi mitrāji ir dabiskas
oglekļa glabātavas. Purvus nosusinot, sākas kūdras un organisko
vielu strauja sadalīšanās un atmosfērā nonāk liels daudzums
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, piemēram, CO2 un metāna.

Pateicoties augstā purva augu izdalītajām vielām – fitoncīdiem, purva
gaisam piemīt antibakteriālas īpašības.
Lielā Ķemeru tīreļa laipa (atjaunota
2013. gadā) palīdz iepazīt neparasto
purva vidi un izmantot saules un gaisa
peldes.
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Ķemeru nacionālais parks ir īpaša mitrāju teritorija ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas
mērogā.
Mitrāji šeit sāka veidoties pēc ledāja atkāpšanās, kad Baltijas jūras krasts vairākkārt mainīja
savu atrašanās vietu – jūras līmenis kritās un cēlās, applūdinot zemo, līdzeno apvidu, „par
piemiņu” atstājot seklos piekrastes ezerus – Kaņieri, Dūņieri un Slokas ezeru. Purvi sāka
veidoties pēc jūras atkāpšanās, kad ieplakās uzkrājās kūdra. Laika gaitā vieni mitrāju veidi
dabiski pārveidojušies citos, piemēram, daži ezeri aizauguši un tapuši par purviem. Šāda
aizaugšana turpinās arī mūsdienās – tik lēna, ka cilvēka mūžā izmaiņas var arī nepamanīt.
Pašlaik ĶNP atrodas otrais lielākais purvu komplekss mūsu valstī – augstie, pārejas un
zemie purvi aizņem ceturto daļu no parka teritorijas. Parka viducī esošais Ķemeru tīrelis ir
atzīts par starptautiskas nozīmes mitrāju teritoriju.
Slocenes, Vēršupītes, Lielupes un Slokas ezera krastos un purvu tuvumā augošie melnalkšņu staignāju meži ir bagāti retām augu un dzīvnieku sugām. ĶNP rodama nozīmīgākā šo
Eiropas mērogā prioritāri aizsargājamo mežu koncentrācija mūsu valstī.
ĶNP mitrāji – augstie purvi, Kaņiera ezers un pārmitrie meži – ir arī pasaules mērogā
nozīmīga putnu ligzdošanas un ūdensputnu pulcēšanās vieta migrāciju laikā.
Lai gan mitrāju vērtību saglabāšanai izveidota aizsargājama dabas teritorija, daudzus
no tiem turpina ietekmēt pēdējo divu gadsimtu laikā veiktā nosusināšana. Pārmitros
mežus, palienes un purvus gandrīz visā parka teritorijā caurauž grāvju tīkli. Nosusināšanas
sistēmas aizvada prom ūdeņus, tādēļ gadu tūkstošos uzkrātā kūdra strauji sadalās, purvi
aizaug un slapjie meži pārveidojas.
Liecības par 20. gadsimta sākumā un padomju varas gados veikto meliorāciju ir arī Zaļā
purva garie kūdras karjera dīķi un grāvji, bet Dunduru un Melnragu pļavu apkārtnē –
iztaisnotās mazās upītes, grāvji un nosusinātie meži.

Kāpēc ir svarīgi
saglabāt mitrājus?

Foto: Sintija Kordule

Retie un vērtīgie ĶNP mitrāji

4

Foto: Andis Liepa

Foto: Sintija Kordule

Lielupes un Slampes upes krastos esošajās
retajās un daudzveidīgajās palieņu pļavās
ganās taurgovis un´Konik Polski´ zirgi, pasargājot pļavas no aizaugšanas ar krūmiem.
Pie melnalkšņu dumbrāja laipas pavasarī
saplaukst košās purva purenes.
Augstajos purvos un purvainos mežos sastopamas ziemeļu ogas lācenes, kuru augšanai
nepieciešama saulaina vieta un skāba augsne.
Lāceņu dzintara krāsas augļi ar specifisku
medus garšu ir bagāti ar C vitamīnu, ienākas
vasaras vidū, un no tiem izdodas gards
ievārījums.

Foto: Agnese Priede

Foto no Jūrmalas pilsētas
muzeja arhīva

Ķemeru nacionālā parka mitrāji slaveni ar to, ka zem tiem ievērojamā (246 kvadrātkilometru) platībā veidojas sēru saturošie
minerālūdeņi – svarīgs ārstnieciskā kūrorta resurss.
Ķemeru sērūdeņraža minerālūdeņu atradne ir lielākā Latvijā un
viena no lielākajām Eiropā. Sēru saturošie minerālūdeņi rodas
bezskābekļa vidē zem purviem, kur tos bioķīmiskā procesā
veido sulfātus reducējošās baktērijas, izmantojot purva ūdenī
izšķīdušos sēra savienojumus un organiskās vielas.
Vienlaicīgi ar minerālūdeņiem Ķemeru apkārtnē tiek iegūtas
arī ārstnieciskās dūņas, kas dod iespēju ārstēšanas procesā kompleksi izmantot gan minerālūdeņus, gan dūņas, un nodrošina
lielāku dziedniecības pasākumu efektivitāti.
Ārstnieciskais kūrorts Ķemeros izveidojās jau 18. gadsimtā.
1836. gadā šeit uzbūvēja valsts peldiestādi. Kūrorta popularitāte
strauji auga un 1911. gadā pat tika atklāta tiešā vilcienu satiksme Ķemeri–Maskava. Padomju laikos Ķemeri bija vissavienības
nozīmes kūrorts, kur veselību atguva tūkstošiem pacientu.
Šobrīd sērūdeņraža minerālūdeņus un ārstnieciskās dūņas
izmanto kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”.

Foto: Māra Pakalne

Foto: Nial Benvie/imagesfromtheedge.com

Sērūdeņraža
minerālūdeņu
veidošanās

Projektā plānotie darbi

No 2011. līdz 2016. gadam Ķemeru nacionālajā parkā tiks veikta Eiropā retu un apdraudētu mitrāju –
augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu – atjaunošana.
Projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” laikā notiks detalizēta hidroloģiskā
izpēte un dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana trīs Ķemeru nacionālā parka mitrāju teritorijās, kuras
savulaik ietekmējusi nosusināšana:
 augstajā purvā – Zaļā purva izstrādāto kūdras karjeru rajonā 550 hektāru platībā (Engures
		 novada Smārdes pagastā),
 purvainos un staignāju mežos – Ķemeru tīreļa rietumu daļai pieguļošajos slapjajos 		
		 mežos 1100 hektāru platībā (Tukuma novada Džūkstes pagastā),
 palieņu pļavās – atjaunojot iztaisnotās Skudrupītes līkumoto tecējumu 4 kilometru garu		 mā (Tukuma novada Džūkstes pagastā), upītes krastos akal pletīsies palieņu pļavas 85 		
		 hektāru platībā; šajās pļavās ligzdos Eiropā retā grieze un barosies Eiropā apdraudētais 		
		 mazais ērglis un retais melnais stārķis.
Atjaunotā Skudrupītes paliene kalpos arī kā pievilcīgs dabas tūrisma objekts.
Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas
fondu un Elm Media. Projektu finansē ES LIFE+ programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Zaļajā purvā, Skudrupītei pieguļošajās Melnragu pļavās un Ķemeru tīreļa rietumu daļas mežos ap
2500 hektāru platībā hidroloģijas eksperti veiks detalizētu meliorācijas sistēmu un esošā ūdens
līmeņa izpēti. Biologi pētīs nosusināšanas ietekmi uz Eiropas Savienības mērogā aizsargājamām
dabas vērtībām.

Sagatavošanās darbi
A.1 Projekta teritoriju izpēte

Foto: Agnese Priede

Pēdējos gadu desmitos daudzu valstu zinātnieki nonākuši pie secinājuma, ka mitrājiem ir ļoti nozīmīga loma
dabā un cilvēka dzīvē, un ir vērts rūpēties par šo jutīgo
dabas apvidu saglabāšanu un atjaunošanu.
Pasaulē arvien plašāk veic nosusināšanas ietekmēto
mitrāju dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanu. Arī Latvijā
ar ES LIFE+ programmas atbalstu hidroloģiskais režīms
atjaunots vairāk nekā 10 purvos, tajā skaitā Teiču purvā,
Cenas tīrelī un Ķemeru tīrelī (ZA daļā). 2013. gadā tiks
pabeigti dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi
Aizkraukles purvā, Aklajā purvā un Rožu purvā Zemgalē,
kā arī Melnā ezera purvā netālu no Rīgas.
Savu līkumoto tecējumu 4,6 kilometru garumā
2006. gadā atguva arī savulaik iztaisnotā Slampes
upe – tas bija pirmais šāda mēroga projekts Baltijas
valstīs. Ilūkstes novadā šobrīd notiek darbs Dvietes upes
iztaisnotā posma atjaunošanā (līdz 2014. g.), un arī šīs
upes krastos atkal pletīsies retās palieņu pļavas.

LIFE + projekts
“Ķemeru nacionālā parka
hidroloģiskā režīma atjaunošana”

A.2 Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde
Balstoties uz pētījumu datiem un hidroloģijas ekspertu rekomendācijām, ņemot vērā vietējās sabiedrības intereses un citus saistošus faktorus, tiks izstrādāta Zaļā purva, Skudrupītes palienes un Ķemeru
tīreļa rietumdaļas mežu hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma.
Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiks sagatavoti projekta un tiem apkārt esošo teritoriju digitālie
trīsdimensiju virsmas un reljefa modeļi un ūdens plūsmu hidroloģiskie modeļi. Dati virsmas un reljefa
modeļu izstrādei tiks iegūti ar attālo izpēti, veicot teritoriju skenēšanu ar lidmašīnā iemontētām
iekārtām.
Modeļi palīdzēs aprēķināt gruntsūdeņu līmeņu un plūsmas virzienu izmaiņas, kā arī virszemes noteces
izmaiņas. Tādēļ būs iespējams plānot mitrāju atjaunošanas darbus tā, lai ūdens režīma pārmaiņas
neietekmētu apkārt esošās saimnieciski izmantojamās teritorijas.
Programmas izstrādes laikā vismaz trīs semināru ietvaros notiks tās apspriešana ar vietējo sabiedrību.

Modelis: Vides risinājumu institūts

Mitrāju
atjaunošana

A.3 Tehnisko projektu izstrāde un saskaņošana
Pamatojoties uz hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu, tiks sagatavoti tehniskie projekti
rekonstrukcijas darbu veikšanai trīs mitrāju teritorijās, kā arī tehniskie projekti divu novērošanas torņu
būvniecībai Skudrupītes palienē. Tehniskie projekti tiks saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.
Zaļā purva izstrādātais kūdras karjeru rajons
Ķemeru tīreļa rietumu malai pieguļošie meži
Skudrupīte un Melnragu pļavas

Dabiskā ūdens režīma atjaunošanas darbi
mitrāju teritorijās

Trīsdimensiju virsmas un reljefa modeļi palīdzēs aprēķināt ūdens
plūsmu izmaiņas un prognozēt hidroloģiskā režīma pārmaiņu
ietekmēto teritoriju robežas.

Darbi noritēs dabas aizsardzības speciālistu un hidroloģijas ekspertu uzraudzībā. Darbu veikšanas laikā
ūdens līmeņa pārmaiņu koriģēšanu palīdzēs veikt ūdens plūsmu hidroloģiskie modeļi un trīsdimensiju
virsmas un reljefa modeļi.

C.1 Zaļā purva atjaunošana
Zaļajā purvā tiks veikta augstā purva atjaunošana izstrādāto kūdras karjeru rajonā. Tā rezultātā 550
hektāru platībā tiks apturēta Eiropas Savienībā aizsargājamā augstā purva biotopa tālāka degradēšanās,
aizaugšana un kūdras sadalīšanās.
Ķemeru tīreļa rietumdaļā 1100 hektāru platībā tiks atdzīvināts ūdens režīms nosusināšanas skartajos
slapjajos mežos un atjaunoti Eiropas Savienībā aizsargājamie purvainie meži un melnalkšņu staignāju
meži – mājvieta daudzām retām augu un dzīvnieku sugām.

C.2.2 Skudrupītes un palieņu pļavu atjaunošana

Foto: Jānis Ķuze

C.2.1 Purvaino un staignāju mežu atjaunošana

Melnragu pļavās notiks Skudrupītes posma atgriešana līkumotā gultnē aptuveni 4 kilometru garumā.
Upītes krastos 85 hektāru platībā atjaunosies Eiropas Savienībā aizsargājamās palieņu pļavas.

C.3 Ganību ierīkošana
Lai atjaunotās Skudrupītes palieņu pļavas neaizaugtu ar krūmiem, tajās tiks izveidotas ganības, kuru
platības tiks savienotas ar blakus esošo Slampes palieņu pļavu aploku.
Pļavās ganīsies taurgovis un ´Konik Polski´ šķirnes zirgi. Pļavās arī sliesies divi skatu torņi, no kuriem
palienē notiekošo dzīvnieku un augu dzīvi varēs vērot vietējie iedzīvotāji un tūristi.
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Foto: Jānis Šlūke

Foto: Jānis Ķuze

Dzērve

Sabiedrības informēšana un iesaistīšana
D.1 Projekta interneta lapa
Par projektā paveiktajiem darbiem un to rezultātiem vietējos iedzīvotājus un dabas aizsardzības speciālistus gan Latvijā, gan ārvalstīs regulāri informēs projekta interneta lapa: http://hydroplan.daba.gov.lv

D.2 Informācijas zīmes un stendi
Foto: Sintija Kordule

Pie projekta teritorijām Zaļajā purvā, Skudrupītes palienes pļavās un pie Ķemeru tīreļa purvainajiem un
staignāju mežiem tiks izvietoti pieci informācijas stendi un 30 informācijas zīmes. Teritoriju apmeklētāji
varēs uzzināt par paveiktajiem mitrāju atjaunošanas darbiem un to nozīmi Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību saglabāšanā.

D.3 Semināri vietējiem iedzīvotājiem un dabas aizsardzības speciālistiem

Mitrāju atjaunošanas vietas
Zaļais purvs
Zaļais purvs atrodas Engures novada Smārdes pagastā. Tā platība ir 1586 hektāri un tā lielāko daļu (1047 hektārus) aizņem augstais sūnu purvs.
Pagājušā gadsimta vidū Zaļajā purvā veica kūdras ieguvi, nosusināja purva rietumu malu un izraka un padziļināja Smirdgrāvi (Sēra grāvi), kas purva ūdeņus novada Slocenē.
Zinātnieku pētījumi atklāja, ka Zaļais purvs ir viens no Ķemeru apkārtnes purviem, zem kuriem veidojas sērūdeņraža minerālūdeņi. Zaļais purvs tika iekļauts Ķemeru kūrorta sanitārās aizsardzības zonā, un 1960. gadā kūdras ieguvi beidza.
Pārtraucot kūdras izstrādi, beidza arī ūdens atsūknēšanu no kūdras karjeriem. Karjeru vietā izveidojās Zaļā purva ūdenskrātuves. Neraugoties uz to, ka kūdras ieguve ir pārtraukta,
nosusināšanas sistēmas turpina ietekmēt purva ūdens režīmu. Augstais sūnu purvs kūdras karjeru apvidū ir degradēts un nespēj pats atjaunoties, aizaug ar mežu un purvam
raksturīgās sugas, piemēram, sfagni, dzērvenes un rasenes, izzūd.

Projekta sākumā notiks atklāšanas seminārs. Vismaz trīs semināros kopā ar vietējo sabiedrību tiks
apspriesta hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma. Tiks rīkoti arī divi semināri dabas aizsardzības
speciālistiem par aizsargājamo mitrāju ekosistēmu atjaunošanu.

D.4 Īsfilmas un interaktīvs stends ĶNP informācijas centrā
Tiks sagatavotas trīs 12–15 minūšu garas īsfilmas par mitrāju atjaunošanu. Īsfilmas stāstīs par ĶNP
unikālajām dabas vērtībām – augsto purvu, palieņu pļavām, purvainajiem un staignāju mežiem –,
un to atjaunošanas nepieciešamību. Filmas tiks izplatītas Latvijas skolās, bibliotēkās un citur. ĶNP
apmeklētāji Informācijas centrā varēs iepazīties ar pastāvīgu interaktīvo ekspozīciju par projektā veikto
mitrāju atjaunošanu.

D.5–D.6 Buklets, rakstu krājums un pārskats
Foto: Sintija Kordule

Tiks izdots buklets par projektā plānotajiem darbiem. Projekta noslēgumā tiks sagatavots dabas aizsardzības speciālistiem paredzēts rakstu krājums par mitrāju atjaunošanas laikā gūto pieredzi. Paredzēts
izdot arī brošūru vietējiem iedzīvotājiem, ĶNP apmeklētājiem un citiem interesentiem par projektā
paveikto.

Projekta vadība un uzraudzība
E.1 Projekta vadība
Projekta īstenošanā sadarbojas Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, zinātniskā organizācija Vides risinājumu institūts, dabas aizsardzības sabiedriskā organizācija Latvijas Dabas
fonds un dokumentālā kino apvienība Elm Media.

Zaļais purvs 1911. gadā.
Karte: Galv. Štāba ģeodēzijas–topogrāfijas daļas 1928. gada izdevums pēc 1911. gada
uzņēmuma

Zaļais purvs šobrīd. Purva rietumu daļu šķērso divi kūdras izstrādes karjeri un nosusināšanas grāvju tīkls.
Karte: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

E.2 Uzraudzības grupa
Foto no Edgara Krūmiņa ģimenes fotoarhīva

Foto: Ieva Ūbele

Projekta uzraudzību veiks pārstāvji no Vides un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijām,
Engures, Tukuma un Jelgavas novadu pašvaldībām, Valsts meža dienesta un vietējiem iedzīvotājiem, tai
skaitā ĶNP sabiedriskajām organizācijām un mednieku kolektīviem. Notiks vismaz piecas uzraudzības
grupas sanāksmes.

E.3 Pieredzes apmaiņa
Projekta speciālisti, pašvaldību pārstāvji un vietējie zemes īpašnieki piedalīsies trīs pieredzes apmaiņas
braucienos Latvijā un ārvalstīs, apmeklējot teritorijas, kurās veikti līdzīgi aizsargājamo mitrāju atjaunošanas darbi.

E.4 Dabas aizsardzības plāns laika periodam pēc LIFE+ projekta
Projekta noslēgumā tiks sagatavots plāns par turpmākajām dabas aizsardzības aktivitātēm atjaunotajās
mitrāju teritorijās.

E.5 Projekta audits

Kūdras izstrāde Smārdes apkārtnes purvos
20. gadsimta 50. gados.

Foto: Jānis Ķuze

E.6 Mitrāju atjaunošanas darbu monitorings
Visa projekta laikā hidroloģijas eksperti veiks projekta teritoriju hidroloģisko monitoringu, ieskaitot
gruntsūdens līmeņa regulārus mērījumus. Biologi veiks arī sistemātisku augu sugu izpēti vairākos
veģetācijas pētījumu laukumos, lai novērtētu mitrāju atjaunošanas darbu ietekmi.
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Zaļais purvs šobrīd. Meliorācijas grāvji aizvada prom ūdeni, tādēļ
izzūd purvu veidojošās sūnas – sfagni. Purvs pārstāj augt un
veidot kūdru, un aizaug ar kokiem. Rezultātā veidojas ne īsti
purvs, ne īsti mežs.
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Foto: Agnese Priede

Projekta atskaiti ES LIFE+ programmai apstiprinās neatkarīgs auditors.

Kas ir augstais purvs?

Mitrāju atjaunošanas vietas

Augstos sūnu purvus raksturo pastāvīgs mitrums, īpaša augu valsts un kūdras uzkrāšanās. Ūdens ir purva “asinis”, bez kura tas nespēj pastāvēt. Augstajos purvos galvenie
augi ir sūnas – vairāku sugu sfagni. Tie spēj uzsūkt mitrumu, kas 20–25 reizes pārsniedz sfagnu svaru, tā palīdzot saglabāt purva mitro vidi. Arī pārējām šeit mītošajām
augu sugām lielākoties nepieciešams liels mitrums un tādēļ tās sastopamas tikai
purvos. Starp tām ir, piemēram, dzērvenes un lācenes.
Augstajā purvā kūdra veidojas, atmirstot sfagniem. Tā kā augstā purva vide ir ļoti
mitra un skāba, mikroorganismiem šeit trūkst skābekļa un trūdēšanas procesi praktiski
nenotiek, augu atliekas sablīvējas un veidojas kūdra. Augsto purvu kūdru izmanto
kurināšanai (jo tā satur maz minerālvielu), pakaišiem (jo labi uzsūc mitrumu) un
dārzkopībā. Kūdra nepārtraukti veidojas no jauna, taču jāizmanto saudzīgi, jo tās
resursi nav neizsmeļami. Kūdras slānis katru gadu pieaug par 1 milimetru un tūkstoš
gados izveidojas 1 metrs slāņa. Savukārt norakt metru kūdras var daudz ātrāk – dažu
gadu desmitu laikā.

Skudrupītes paliene un Ķemeru tīreļa rietumu malas meži

Skudrupīte

Skudrupīte

Purvu slapjās kūdras un augstā skābes daudzuma dēļ daudzas augu sugas ir izstrādājušas īpašus pielāgojumus, lai izdzīvotu šajos skarbajos apstākļos. Piemēram,
plēsīgās rasenes ir attīstījušas spēju uzņemt barības vielas no nelieliem kukaiņiem, ko
tās noķer uz savām lipīgajām lapām.

Dabisks augstais purvs. Šādi purvi ir klaji, tajos rodamas lāmas un mitras ieplakas.
Purvos mīt augi, kas pielāgojušies dzīvei ļoti mitrā vidē un citur dzīvot nespēj, piemēram,
sfagni, rasenes un dzērvenes.
Skudrupītes paliene un Ķemeru tīreļa rietumu malas meži šobrīd. Skudrupīte ir iztaisnota,
mežus caurvij nosusināšanas grāvju tīkls.
Karte: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Foto: Agnese Priede

Foto: Jānis Ķuze

Skudrupītes paliene un Ķemeru tīreļa rietumu malas meži 1911. gadā. Mežos veikti pirmie
nosusināšanas darbi, kamēr upītēm vēl lielākoties raksturīgs dabiskais tecējums.
Karte: Galv. Štāba ģeodēzijas–topogrāfijas daļas 1928. gada izdevums pēc 1911. gada
uzņēmuma

Foto: Viesturs Lārmanis

Latvijā augstie purvi aizņem 4,2% valsts teritorijas. Lielu daļu no tiem ir skārusi
nosusināšana un kūdras ieguve, kā rezultātā izmainās purvu ūdens režīms, nosusinātie
purvi aizaug ar mežu un to kūdras slānis saplok un sadalās.
Ja Latvijā daudzos apvidos purvi šķiet parasta ainavas sastāvdaļa, tad lielākajā daļā
Eiropas purvu platības pēdējā gadsimta laikā samazinājušās par apmēram 90%.
Augstajos purvos arī mīt dzīvnieku sugas, kas citur nav sastopamas, piemēram,
dzeltenais tārtiņš un purva tilbīte.
Augstie purvi un degradētie augstie purvi, kuros iespējama atjaunošanās, ir iekļauti
Eiropas Savienības aizsargājamo dzīvotņu sarakstā (to nosaka Eiropas Komisijas Biotopu direktīva), un Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir apņēmusies nodrošināt šo
mitrāju saglabāšanu labvēlīgā stāvoklī.

Foto: Agnese Priede

Kāpēc jāsaglabā augstie
purvi?

Melnragu pļavas, caur kurām tek iztaisnotā Skudrupīte, un Ķemeru tīreļa rietumu malas meži atrodas Tukuma novada Džūkstes pagastā.
19. gadsimta sākumā Skudrupīte bija Slampes upes pieteka. Slampe ieplūda Bērzes upē, kas tās ūdeņus novadīja Lielupē. Laika gaitā, piemērojot teritoriju lauksaimniecības vajadzībām, šajā apvidū notika plaši meliorācijas darbi.
1930. gados iztaisnoja Skudrupīti, un izrokot 12 kilometrus garo Kauguru kanālu, Skudrupītes un Slampes ūdeņi tika taisnā ceļā novadīti Lielupē. Vēlāk, 1964. gadā, tika veikta
Slampes upes iztaisnošana. Apkārtesošajās pļavās izveidoja slēgto drenāžu, un dabīgās palieņu pļavas tika nosusinātas.
Iespējams, jau19. gadsimta beigās tika veikti pirmie meliorācijas darbi Ķemeru tīreļa dienvidrietumu malas mežos. 1964. gadā veiktie meliorācijas darbi, kā arī 1974. gadā veiktie
meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi būtiski izmainīja šo mežu hidroloģisko režīmu.

Iztaisnotā Skudrupīte
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Meliorācijas grāvis mežā

Foto: Agnese Priede

Melnā dzilna
Foto: Agnese Priede

Dabiska paliene – līkumota upe un
applūstošas pļavas tās krastos.

Mazais ērglis

Foto: Agnese Priede

Lielais skābeņu zeltainītis

Foto: Jānis Stomers

Vītolu vējmietiņš

Dabiskā staignāju mežā ar ciņiem un
mitrām ieplakām dzīvo daudzveidīga flora
un fauna. Sausāko vietu sugas dzīvo uz
ciņiem, bet mitrāju sugas – ieplakās.

Purvainie un staignāju meži
Pārmitrie meži ir daudzveidīgi, sugām bagāti un dabā pilda ūdeņu krājēju un filtru lomu. Purvainie meži lielākoties
sastopami purvu malās, tajos parasti aug priedes, retāk – lapu koki. Staignāju un applūstošajos palieņu mežos aug lapu koki
– melnalkšņi, purva bērzi, oši, dažkārt ozoli, gobas, vīksnas, to zemsedzei raksturīga daudzveidīga augu valsts un liela sūnu,
ķērpju, sēņu un sīku bezmugurkaulnieku bagātība. Mitras ieplakas skujkoku un lapkoku mežos veido arī avoti, no kuriem
virszemē izplūst barības vielām bagāti ūdeņi. Parasti tur kā oāzē koncentrējas dažādas mitrumu mīlošas meža sugas.
Nosusinot šos mežus, kūdras augsnes nosēžas, atsedzot paceltās koku saknes, ko pārmitrā mežā ieskauj lekni noaudzis cinis.
Agrākās dzīvības pilnās slapjās ieplakas kļūst sausas, un izzūd mitrummīlošās sugas.
Purvainie meži un dumbrāju un staignāju meži ir Eiropas mērogā aizsargājama dzīvotne, kas iekļauta Eiropas Komisijas
Biotopu direktīvā.

Foto: Jānis Ķuze

Palieņu pļavas ir regulāri applūstošas teritorijas upju krastos. Applūšana jeb pali parasti
notiek pavasarī, retāk – citās sezonās, kad ir daudz nokrišņu. Palienes, uztverot palu
ūdeņus, palīdz novērst plūdus lejtecē. Ūdeņu nestās barības vielas šeit izgulsnējas,
tādēļ palienes veic ūdens attīrītāja – filtra lomu un tajās veidojas auglīgas augsnes.
Šobrīd Latvijā upju krastos ir saglabājies maz dabisku palieņu. Lai teritorijas piemērotu
lauksaimniecībai, pagājušajā gadsimtā mūsu valstī daudzas mazās upītes tika iztaisnotas un to krastos esošajās pļavās ierīkoti grāvji.
Palieņu pļavu mainīgajam ūdens ritmam un auglīgajām augsnēm ir pielāgojušās
daudzas augu un dzīvnieku sugas. Te sastopamas, piemēram, retās orhidejas –
dzegužpirkstītes un naktsvijoles. Pavasarī palieņu seklajos ūdeņos nārsto līdakas,
savukārt gulbjiem, zosīm un pīlēm šie applūdušie klajumi kalpo par labām atpūtas un
barošanās vietām migrācijas laikā. Palieņu pļavas ir vienīgā vieta, kur ligzdo retais un
apdraudētais ķikuts, šeit ligzdo arī Eiropā retās griezes, bet barojas retie mazie ērgļi.
Palieņu pļavas ir Eiropas mērogā aizsargājamas dzīvotnes.
Latvijā daļa palieņu pļavu ir iekļauta bioloģiski vērtīgo zālāju sarakstā un zemnieki,
veicot šajās pļavās pļaušanu vai ganīšanu, var saņemt atbalsta maksājumus par dabai
draudzīgu saimniekošanu.

Foto: Jānis Ķuze

Kas ir palieņu pļavas?

Foto: Jānis Jansons

Foto: Uģis Piterāns

Alnis

Grieze

Nosusināts staignāju mežs. Kūdra saplakusi, un atsegtas koku saknes. Mitrās
ieplakas nosusinātas un daudzas mitro
mežu sugas izzudušas.
Foto: Agnese Priede

Foto: Agnese Priede

Dabiska palienes pļava ir ļoti raiba. Te mīt desmitiem krāšņi
ziedošo augu un to apputeksnētāju kukaiņu sugu.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu
un pārvaldīšanu.
DAP struktūru veido departamenti un četras reģionālās administrācijas. Tās savā
pārraudzībā esošajā reģionā pārzina visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā
Natura 2000 teritorijas, īstenojot vienotu dabas aizsardzības politiku un uzraugot dabas
aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.

Foto: Agnese Priede

Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas ir:
• īstenot valsts dabas aizsardzības politiku sugu un biotopu aizsardzības jomā;
• koordinēt pārvaldību un apsaimniekošanas pasākumus Latvijas īpaši aizsargājamās 		
dabas teritorijās;
• veikt Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku un augu sugām” (CITES) īstenošanu Latvijā;
• administrēt kompensāciju izmaksu atbilstoši likumam “Par zemes īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas 		
teritorijās un mikroliegumos”.

Pļavas spiulgnaglene
Bukleta izdevējs: LIFE+ projekts “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana” LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN
Teksts: Ilze Ķuze
Konsultēja: Agnese Priede, Anita Laime, Jānis Ķuze, Agnese Balandiņa,
Rita Jakovļeva, Inga Grīnfelde
Teksta redaktore: Agija Krasta
Zīmējuma autore: Marija Vīksniņa
2012, Dabas aizsardzības pārvalde

Mākslinieks: Rihards Delvers
Sagatavots: SIA “DUE”, www.due.lv
Iespiests uz videi draudzīga, FSC sertificēta papīra Artic Volume

Mitrāji dabai un cilvēkiem
LIFE+ projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” mērķis ir izstrādāt hidroloģiskā režīma
atjaunošanas programmu un veikt rekonstrukcijas darbus, lai atjaunotu dabisku vai daļēji dabisku ūdens režīmu
Zaļajā purvā un Ķemeru tīrelim pieguļošajos purvainajos un melnalkšņu staignāju mežos, kā arī atjaunot Skudrupītes
līkloču tecējumu un palieņu pļavas Melnragu rīklē. Projekts ilgst no 2011. gada 1. septembra līdz 2016. gada
31. augustam. Tā norises vieta ir Ķemeru nacionālais parks, Engures novada Smārdes pagasts un Tukuma novada
Džūkstes pagasts.
http://hydroplan/daba/gov.lv

Nāc un iepazīsti mitrājus!
Lai pieteiktos, sazinies ar mums:
DAP Pierīgas reģionālā administrācija
«Meža māja», Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālr.: 67730078
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv
Vairāk informācijas par ekskursiju norises laikiem atradīsi
http://hydroplan.daba.gov.lv

Foto: Gatis Pāvils

Lai iepazītos ar mitrājiem, to neparastajām dabas vērtībām
un mitrāju atjaunošanu, aicinām tevi pievienoties kādai no
mūsu ekskursijām vides gida pavadībā.

Kopīgs darbs mitrāju atjaunošanā
Finansētāji:

Projektu īsteno:

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV–2150
Tālr.: 67509545
E-pasts: daba@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv

Vides risinājumu institūts
“Lidlauks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu
novads, LV-4101
Tālr.: 64127951
E-pasts: lidlauks@videsinstituts.lv
www.videsinstituts.lv

LIFE+ programma – ES vides un dabas aizsardzības projektu atbalstīšanas
finanšu instruments. Programmas sadaļa “Daba un bioloģiskā daudzveidība” nodrošina līdzfinansējumu labas prakses vai demonstrējumu
projektiem, kas veicina Putnu un Biotopu direktīvu ieviešanu un Natura
2000 tīkla attīstību.
http://ec.europa.eu/environment/life

Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
Tālr.: 67830999
E-pasts: ldf@ldf.lv
www.ldf.lv

ELM MEDIA
Ganību dambis 15, Rīga, LV-1045
Tālr.: 28366800
E-pasts: elmmedia@elmmedia.lv
www.elmmedia.lv

Natura 2000: Eiropas daba – tev. Ķemeru nacionālais parks ietilpst ES īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. Nacionālajā parkā sastopamas Eiropas mērogā retas un apdraudētas sugas un to dzīvotnes. Natura
2000 tīklā ikviena interesēs sadarbojas 27 ES dalībvalstis, lai aizsargātu
Eiropas bagāto un daudzveidīgo dabas mantojumu.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000

Latvijas Vides aizsardzības fonds
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67503322
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
http://lvafa.gov.lv

