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Attālās izpētes datu
ievākšana un apstrāde
2012. gada 28. aprīlī LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros veica
attālās izpētes datu ievākšanu Ķemeru nacionālajā parkā. Vasarā
turpinājās iegūto datu apstrāde. Datu iegādi un apstrādi koordinē
projekta partneru organizācija Vides risinājumu institūts.
Aviācijas darbi tika veikti ar divmotoru lidmašīnu Observer P-68, kas
aprīkota ar lāzerskeneri Optech Gemini un redzamā līdz tuvā infrasarkanā spektra (380-1050 nm) sensoru CASI 1500.
Ar lāzerskeneri iegūtos datus izmanto teritorijas trīsdimensiju
digitālā reljefa modeļa izstrādei. Modelis precīzi attēlo visas reljefa
nianses, tajā skaitā pat nelielus grāvjus. Hiperspektrālā sensora
ievāktie attēli palīdz novērtēt koku sugu sastāvu mežaudzēs un
purvu zemsedzes apaugumu.
Digitālos teritoriju modeļus un hiperspektrālos datus turpmāk
izmantos, lai modelētu mitrāju teritoriju dabiskā ūdens režīma
atjaunošanas darbu iespējamo ietekmi un šīs ietekmes robežas.

Ūdensobjektu un hidroloģisko
sistēmu kartēšana
2012. gada vasarā Vides risinājumu institūts veica meliorācijas sistēmu
un ūdensteču kartēšanu projekta aktivitāšu teritorijās Zaļajā purvā un
Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos, kā arī blakus esošajās platībās.
Kartēšana tika veikta, lai iegūtu aktuālu un precīzu informāciju par meliorācijas sistēmu pašreizējo stāvokli, funkcijām un to darbību ietekmējošajiem apstākļiem.

Zaļais purvs

Zināmie grāvji pirms izpētes

Zaļais purvs

Apzinātie grāvji pēc izpētes

Teritoriju apsekojumi dabā notika gandrīz divu mēnešu garumā, kad tika
pārbaudīti visi reljefa datos apzinātie grāvji, novērtēts to stāvoklis –
plūsmas virziens un ātrums, aizsērējumi, bebru radītie bojājumi u.tml.
Rudenī turpinājās darbs pie datu apstrādes un ievadīšanas datu bāzēs.

Vides risinājumu institūta vides projektu grupas vadītājs Gatis Eriņš
komentē: „Grāvju kartēšanas un izpētes rezultātā to kopgarums no
iepriekš datu bāzēs atrodamajiem 28 kilometriem pieauga līdz
249 kilometriem, tas labi redzams arī teritorijas kartēs, kur uz
digitālajiem reljefa modeļiem iezīmētas meliorācijas sistēmas pirms
un pēc grāvju izpētes.”

Skudrupītes augu un dzīvnieku
sugu izpēte

ES nozīmes dabas vērtību
izpēte projekta teritorijās

2012. gada maijā – jūnijā tika
veikta Skudrupītes izpēte, lai noskaidrotu,vai tajā šobrīd nav sastopamas īpaši aizsargājamas
sugas, kuru saglabāšanu būtu
nepieciešams nodrošināt upes
atjaunošanas darbu laikā.
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Hidrobioloģe Loreta Urtāne pēc
izpētes secina, ka iztaisnoto upīti
noēnojuma un grāvim līdzīgā
gultnes profila dēļ raksturo ļoti
nabadzīgs augu sugu sastāvs.
Upes gultne ir klāta ar biezu nogulšņu slāni, tādēļ te sastopamas
tikai dažas dzīvnieku sugas.
Izpētes rezultātā Skudrupītē nav
konstatēti īpaši aizsargājami
augi un dzīvnieki.

Foto: Loreta Urtāne
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Projekta partneru organizācijas
Latvijas Dabas fonda eksperts
Viesturs Lārmanis 2012. gada
vasarā un rudenī projekta teritorijās – Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un Ķemeru tīreļa
R malas mežos – ap 2500
hektāru platībā apsekoja potenciālos ES nozīmes biotopus, izvērtējot biotopu pašreizējo dabas aizsardzības stāvokli.
Ziemā turpinās datu apstrādes
kamerālie darbi.
Iegūtie inventarizācijas dati un
eksperta ieteikumi par nepieciešamajiem biotopu atjaunošanas
darbiem veidos nozīmīgu mitrāju hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu sastāvdaļu.
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Smārdē, Slampē, Ķemeros un Lapmežciemā
notikušas iedzīvotāju sanāksmes
2012. gada jūnijā un jūlijā notika četras iedzīvotāju sanāksmes, kuras rīkoja Dabas aizsardzības
pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, lai
informētu iedzīvotājus par izpētes darbiem un
paredzēto trīs dabas teritoriju atjaunošanu LIFE+
HYDROPLAN projekta laikā.
Foto: Aija Pendere
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Sanāksmes Smārdē (18. jūnijā), Slampē, (27. jūnijā), Ķemeros (19. jūlijā) un Lapmežciemā
(26. jūlijā) bija apmeklētas kuplā skaitā.
Sanāksmju laikā iedzīvotāji izteica bažas par
esošo gruntsūdens līmenī apdzīvotajās teritorijās
un uzdeva jautājumus par izmaiņām pēc ūdens
līmeņa atjaunošanas Zaļā purva izstrādāto
kūdras karjeru rajonā, slapjajos mežos Lielā
Ķemeru tīreļa rietumu malā, kā arī atjaunojot
iztaisnotās Skudrupītes līkumoto tecējumu.
Lai skaidrotu meliorācijas un hidroloģijas jautājumus, visās sanāksmēs piedalījās LLU Meža un
ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece
Inga Grīnfelde un divās no sanāksmēm arī
Zigurds Zēns, VSIA „Meliorprojekts” Meliorācijas
un mērniecības grupas vadītājs, kurš piedalījās
kā neatkarīgs eksperts.
“No melioratīvā viedokļa Zaļā purva atjaunošana
ne Smārdes apdzīvotās un lauksamniecības teritorijas, ne Ķemerus, ne Lapmežciemu neietekmēs,” uzsver meliorācijas eksperts Zigurds Zēns.
“Smārde atrodas 20 m virs jūras līmeņa (m.v.j.l.),
Kūdra –15 m.v.j.l., Zaļā purva karjeri, kuros
plānots ko darīt – 12 m.v.j.l.

Šī augstuma starpība ir būtiska, jo ūdens tek no
kalna lejā, tas netek pret kalnu. Purvs ūdeni nerada, tas ir kā sūklis, kas ūdeni uzsūc, aiztur un atdod ļoti lēnām. Ja purva kupola daļa kļūs mitrāka
(kas ir šī projekta uzdevums), tad ārpus purva
ūdens kļūs mazāk. Papildus ūdens daudzumu ar
šīm darbībām radīt nav iespējams.
Turklāt – ūdens, kas jāaizvada no Smārdes un
Kūdras, netek cauri tālajiem kūdras karjeriem,
pat ne purvam un līdz ar to noteci no apdzīvotām
vietām – Smārdi un Kūdru – projekta rīcības nevar ietekmēt. Ķemeriem un Lapmežciemam, kā
arī Antiņciemam par Zaļo purvu satraukumam
nevajadzētu būt – tie ir pārāk tālu.”
LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros ir plānota
detalizēta projekta un pieguļošo teritoriju hidroloģiskā režīma izpēte. Tiek veikts grunstūdens
līmeņu un virszemes noteces monitorings, un
šīs izpētes dati, tāpat kā teritoriju digitālie reljefa
modeļi tiks izmantoti hidroģeoloģiskajai modelēšanai, kas palīdzēs noteikt gruntsūdens līmeņu
izmaiņas pēc mitrāju atjaunošanas darbu īstenošanas.
Atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem 2012. gada septembrī un oktobrī tika
publicētas vietējos laikrakstos un interneta lapās.
Tās arī atrodamas projekta interneta lapā
http://hydroplan.daba.gov.lv.

Skudrupītes paliene
un Ķemeru tīreļa
R malas meži

Zaļais purvs un pieguļošās teritorijas

Hidroloģiskais
monitorings
Kopš 2012. gada jūnija Vides risinājumu
institūts veic projekta un pieguļošo teritoriju gruntsūdeņu līmeņa un virszemes
noteces monitoringu. Novērojumiem ir
būtiska loma, lai noteiktu pašreizējos
hidroloģiskā režīma raksturlielumus un to
dinamiku, kā arī turpinātu novērot un
analizēt režīma pārmaiņas pēc mitrāju
atjaunošanas pasākumu veikšanas.
Iegūtie dati būs nepieciešami arī hidroģeoloģiskā modeļa izstrādei, ar kura palīdzību jau pirms mitrāju atjaunošanas
darbu veikšanas tiks prognozētas ūdens
režīma pārmaiņas pie dažādiem mitrāju
atjaunošanas darbu scenārijiem.

Sarkanie apļi – gruntsūdens monitoringa
punkti, zilās atzīmes – virszemes noteces
monitoringa punkti
Gruntsūdens
monitoringa punkts
Zaļajā purvā

VRI monitoringa
koordinators
Oskars Purmalis
veic mērījumus

Hidroloģiskais monitorings turpināsies
visu projekta laiku līdz 2016. gada augustam un pēc tam, atbilstoši dabas aizsardzības plānam laika periodam pēc projekta beigām (After-LIFE Conservation
Plan), vēl piecus gadus.
Foto: Ilze Ķuze
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Māra Pakalne stāsta par 2012. gada pavasarī
Melnā ezera purvā uzbūvēto kūdras dambi

Pieredzes apmaiņa purvu
atjaunošanas vietās Latvijā
2012. gada pavasarī un vasarā Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki
iepazina purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pieredzi Latvijā. 17. un
18. aprīlī ar Melnā ezera purva, Cenas tīreļa un Vasenieku purva atjaunošanas pieredzi iepazīstināja vairāku LIFE projektu, šobrīd projekta
AUGSTIE PURVI (LIFE08 NAT/LV/000449) “Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” vadītāja Māra Pakalne. Šajos purvos ūdens režīma atjaunošana veikta, uz grāvjiem ar
piemērotas tehnikas palīdzību uzbūvējot kūdras dambjus. Melnā ezera
purvā varēja apskatīt pavisam nesen – 2012. gada pavasarī izveidotus
dambjus, savukārt Cenas tīrelī un Vasenieku purvā – vērot dambjus pēc
vairāku gadu darbības un pārliecināties, kā apkārtējās platībās atjaunojas purvam raksturīgā vide.

Foto: Ilze Ķuze

2012. gada 23.–25. jūlijā Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki piedalījās starptautiskā seminārā “Pieredzes apmaiņa augsto purvu atjaunošanā”, ko organizēja LIFE projekts AUGSTIE PURVI.

Pieredzes apmaiņa Dvietes
palienē un Teiču rezervātā
2012. gada 11. un 12. oktobrī notika LIFE+ HYDROPLAN projekta
pieredzes apmaiņas brauciens uz mitrāju atjaunošanas vietām –
Dvietes palienes dabas parku un Teiču dabas rezervātu. Braucienā
piedalījās 20 dalībnieki – Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta
partnerorganizāciju pārstāvji. Brauciena mērķis bija iepazīties ar
līdzīgu projektu pieredzi upes un purva ekosistēmu dabiskā ūdens
režīma atjaunošanā.
LIFE+ projektu DVIETE (LIFE09 NAT/LV/000237) „Griezes biotopu
atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” no 2010. līdz
2014. gadam Dvietes palienes dabas parkā īsteno Latvijas Dabas
fonds. Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir atjaunot līkumoto tecējumu iztaisnotam Dvietes upes posmam 2,4 km garumā, lai
upes krastos atkal plestos palieņu pļavas – mājvieta Eiropā apdraudētajai griezei. Kā pastāstīja projekta DVIETE vadītājs Edmunds
Račinskis, darbu plānošanā iesaistīti Nīderlandes speciālisti no ARK
NATURE fonda, kam ir liela upju atjaunošanas pieredze savā dzimtenē. Šobrīd ir saņemti Dvietes upes atjaunošanai nepieciešamie atzinumi un izstrādāts tehniskais projekts. Upes atjaunošanas darbi
dabā tiks veikti 2013. gada rudenī.

Iepazīstot Dvietes palienes dabas parka pļavas
Edmunda Račinska vadībā

Foto: Ilze Priedniece

Sfagni pārauguši koka aizsprostu Teiču purvā; grāvī aizturēts ūdens un
sāk atjaunoties purvam raksturīga vide

Ekskursijas laikā bija iespēja apskatīt no krūmiem atkarotās pļavu
platības Dvietes upes krastos un šeit iekārtotās ganības. Projekta
laikā veiktie darbi ir uzskatāmi izmainījuši ainavu, padarot to atklātāku un piemērotāku pļavu putnu, piemēram, ķikutu ligzdošanai.
Foto: Ilze Ķuze

Teiču dabas rezervātā eksperts Uģis Bergmanis iepazīstināja ar
2002.-2010. gadā šeit veiktajiem purva ūdens režīma atjaunošanas
darbiem, tai skaitā LIFE projekta TEICI (LIFE00 NAT/LV/007127)
„Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā” ietvaros.

Uģis Bergmanis stāsta
par aizsprostu būves pieredzi

Teiču purva hidroloģiskā režīma atjaunošana veikta neraksturīgi –
ar rokām būvētu koka dambju palīdzību, jo purvā nav iespējas ievest
piemērotu tehniku. Koka aizsprosti tika būvēti rudens mazūdens
periodā, no augusta beigām līdz oktobrim. Aizsprosti veidoti no divām
koka baļķu rindām, ko vidū aizpilda ar sfagniem vai, ja tie nav pieejami, ar kūdru.
Ekskursijas laikā bija iespēja dabā apskatīt vairākus no koka būvētos
aizsprostus. Aizsprostu būves rezultātā grāvjos ir aizturēts ūdens,
šeit sāk augt sfagnu sūna un atjaunoties purvam raksturīgs ūdens
režīms un veģetācija.
Foto: Ilze Ķuze
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Kontakti:
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, Lv–2012
Projekta koordinatore Ilze Ķuze, tālr. 28632314,
e-pasts: ilze.kuze@daba.gov.lv

