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IEVADS  
Atskaite SKUDRUPĪTES FLORAS UN FAUNAS INVENTARIZĀCIJA  ir sagatavota Projekta 
„ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA HIDROLOĢISKĀ REŽĪMA ATJAUNOŠANA” (LIFE10 
NAT/LV/000160 HYDROPLAN) aktivitātes A.2 ietvaros.   
 
Atskaite ir izstrādāta atbilstoši līguma 2.1.1. punkta nosacījumiem, kurš noslēgts starp 
Dabas aizsardzības pārvaldi un Hidrobioloģijas eksperti – Loretu Urtāni.  
 

1. PAKALPOJUMA 

SNIEGŠANAS MĒRĶI UN 

GALVENIE UZDEVUMI 
Atbilstoši līguma 2.1.1. punkta nosacījumiem IZPILDĪTĀJAM ir jāveic sekojoši uzdevumi: 
 

 Veikt Skudrupītes floras un faunas inventarizāciju upes posmā, kas ietilpst 
projekta teritorijā (1. pielikums), ar īpašu uzsvaru uz īpaši aizsargājamām 
sugām. 

 

2. REZULTĀTI  

2.1. SKUDRUPĪTES HIDROLOĢISKĀ REŢĪMA 

UN GRUNTS SASTĀVA RAKSTUROJUMS 
Skudrupītes floras un faunas novērtējuma laikā apsekots ir aptuveni 2 km garš 
Skudrupītes lejteces posms pirms tās ietekas Slampē (skat. attēlu Pielikumā 1.).  
Apsekotajā posmā pārveidotā un taisnotā Skudrupīte tek paralēli Ķemeru augstā purva 
masīva Rietumu daļai aptuveni kilometra attālumā no  tā atklātās daļas un norobežo 
augsto purvu aptverošo mežu joslu no lauksamniecībā izmantojamo zemju teritorijām.  
 
Apsekotajā teritorijā ir maz priekšnoteikumu dabisku upei raksturīgu augteņu attīstībai. 
Upei apsekotajā posmā ir maz dabiskai upei raksturīgo pazīmju: 

 Upes tecējums ir lēns, vietām stāvošs;  

 Upes profils ir stāvi trapecveidīgs, bez piekrastes seklūdens zonas. Upes 
labajam krastam  piekļaujas augsto lakstaugu josla; 

 Upe plūst Z - D virzienā. Upes kreisajam (A) krastam piekļaujas mežs. 
Tiešs Saules apgaismojums upi sasniedz tikai pēcpusdienā un upe lielāko 
dienas daļu  ir noēnota praktiski visā tās  apsekotajā tecējuma garumā; 

 Upes grunti klāj bieza kūdras un augu detrīta kārta.   
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2.1.1. HIDROLOĢISKO APSTĀKĻU UN UPES 

PROFILA RAKSTUROJUMS 
Skudrupītei raksturīgs stāvošs līdz lēns plūdums - straumes ātrums visā apsekotajā 
posmā nepārsniedz 0,1 m/sec, vietām ūdens ir praktiski stāvošs.  
 
Apsekotajā upes posmā Skudrupītē ietek vairāki purva perifēro daļu susinoši grāvji. 
Tādejādi pēc taisnošanas upe kalpo galvenokārt kā mitrumu atsūcoša sistēma. 
 
Upe šajā posmā ir  2,5 – 3,5 m plata un ap 1,5 metrus dziļa. Precīzu dziļuma noteikšanu 
apgrūtina biezs viegli uzduļķojamu detrīta daļiņu slānis. Upei pēc taisnošanas darbiem ir 
izveidots izteikti trapecveidīgs profils bez seklūdens zonas upes piekrastes daļā. Šādos 
apstākļos upē neveidojas upēm raksturīgās ūdensaugu un piekrastes asociācijas.   
 
 
Par upei piegulošās Rietumu  piekrastes  daļas augsnes īpašībām liecina  arī upes kreisajā 
krastā kādreiz veidoto tīrumu fragmenti ar skraju augu seku, atspoguļojot faktu par to, 
ka lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai augstā purva kūdras augsni izmantot nav 
lietderīgi (AUGSNES ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA UN AIZSARDZĪBA. NIKODEMUSS, 166.LPP, RĪGA. 
2008.,2009). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 1: Upi taisnošanas 

darbu laikā tai ir 

izveidots izteikti 

trapecveidīgs profils bez 

seklūdens zonas upes 

piekrastes daļā, kura ir 

piemērota ūdensaugu 

attīstībai.
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2.1.2. GRUNTS SASTĀVS 
 
Tā kā upes ir atvērtas ekosistēmas, kurās mijiedarbībā ar to sateces baseinu notiek 
aktīva enerģijas un vielu aprite (HYNES, 1970), upes grunts sastāva veidošanos pēc upes 
iztaisnošanas ir noteikuši galvenokārt ar mitrumu atsūcošas sistēmas funkciju izpildi 
saistāmie procesi.  
 
Apsekotajā upes posmā no sateces baseina pastiprināti tiek ienestas no purva masīva 
izskalotās humīnvielas (kurām ir pazemināta pH vērtība) un augu izcelsmes organisko 
vielu daļiņas. Savukārt, ļoti mazie straumes tecējuma ātrumi veicina ienesto sedimentu 

akumulāciju upes gultnē. Tā rezultātā upes gultne laika gaitā ir pārklājusies ar biezu (10-20 

cm ) smalku kūdraina detrīta sedimentu slāni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att. 2: Skudrupītes grunti 

klāj biezs kūdraina 

detrīta slānis  
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2.2. ŪDEŅU FLORAS RAKSTUROJUMS 
Upes plūdums ir orientēts Ziemeļu –Dienvidu virzienā. Tādejādi upes austrumu krastā 
augošie meži veido vienlaidus noēnojumu un pateicoties atvērumiem koku lapotnē, upē 
veidojas tikai atsevišķas vietas ar ūdensaugiem pieejamu apgaismojumu. Ūdensaugu 
attīstību ierobežo arī pēc taisnošanas darbiem izveidotais trapecveidīgs profils.  Upē tikai 
atsevišķās vietās lokālu noskalojumu rezultātā ir izveidojusies neizteikta šaura piekrastes 
seklūdens zona, kurā varētu attīstīties makrofītu asociācijas.  Vairumā gadījumu šādu 
piekrastes litorālo daļu apaugšanu limitē ierobežotie gaismas apstākļi . Upē un tās 
piekrastes daļā konstatētā makrofītu un vaskulāro augu veģetācija ir ļoti nabadzīga. 
Nevienai no konstatētajām sugām nav noteikts aizsardzības statuss 
 

Seklūdens zonas veģetācija 
 

Apsekotajā upes posmā seklūdens zonu raksturojošo ūdensaugu daudzveidība ir ļoti 
nabadzīga un ir saistīta ar iepriekš aprakstīto regulētās upes krasta profīlu, kurš ierobežo 
litorālo ūdensaugu attīstību.  
 
Upes litorālajā (seklūdens) daļā ūdensaugu asociācijas veido galvenokārt atsevišķi nelieli 
parastās niedres Phragmites australis un parastā miežubrāļa Phalaris arundinacea 
sakopojumi. Atsevišķus skrajus  cerus veido arī vairāku sugu grīšļi Carex sp., sastopami 
atsevišķi platlapu cemeres Sium latifolia eksemplāri. 

 
Dziļūdens zonas veģetācija 

 

Apsekotajā upes posmā dziļūdens zonu raksturojošo ūdensaugu daudzveidība ir ļoti 
nabadzīga. To nosaka gan upes gultnes, gan ūdens krāsainības, gan noēnojuma faktori. 
 
Apsekotajā upes posmā tika konstatēti tikai atsevišķi dzeltenās lēpes Nuphar lutea 
sakopojumi ar  kopējo virsmas laukumu - 4 līdz 6 kvadrātmetri. Izgaismotajā 
savienojuma vietā ar Slampes upi konstatēts neliels vārpainās daudzlapes Myriophyllum 
spicatum sakopojums – aptuveni 2 kvadrātmetru platībā. Atsevišķās izgaismojumam 
atklātās upes daļās ūdens virsmu pilnībā sedz brīvi peldošo lemnīdu audzes. To kopējā 
platība ir vairākus desmitus kvadrātmetrus liela. Brīvi peldošo augu asociācijās dominē 
trejdaivu ūdensziedi Lemna trisulca (99% no upes virsmas seguma) un tikai nelielā skaitā 
ir sastopami  mazie ūdensziedi Lemna minor. Tā kā upē no sateces baseina ir ienesti 
pietiekami daudz brīvi pieejamu barības vielu krājumu, apgaismojumam pieejamajās 
platībās brīvi peldošu ūdensaugu audzes ne tikai pilnībā pārklāj upes virsmu, bet veido 
arī līdz 5 – 10 cm biezu slāni  un līdz minimumam samazina jau tā orogrāfiski limitētās 
gaismas iekļūšanu upes dziļākajos slāņos un bentisko augu un organismu attīstību.  
Iegremdēto ūdensaugu attīstību kavē arī augstā izšķīdušo humīnvielu noteiktā ūdens 
krāsainība. Šis fakts ir jāņem vērā plānojot remeandrācijas darbus.  
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Att. 3: Ar brīvi 

peldošajiem 

ūdensaugiem klātajās 

upes daļās aizaugumu 

veido dominējošā suga 

trejdaivu ūdensziedi 

(Lemna trisulca) un 

pavadošā suga mazie 

ūdensziedi (Lemna 

minor). šajos upes 

posmos brīvi peldošo 

ūdensaugu lkānis ir līdz 

15 cm biezs  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 4: Apsekotajā 

Skudrupītes upes posmā 

tika atsevišķās vietās 

konstatētas nelielas  

dzelteno  lēpju  (Nuphar 

lutea) audzes 
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Piekrastes zonas veģetācija 
 

Upes piekrastes zonas veģetācija ir ļoti nabadzīga. Ūdensaugu attīstību upes piekrastes 
daļā apsekotajā Skudrupītes posmā nosaka vesels limitējošu faktoru kopums – (1) upes 
novietojumus Ziemeļu-Dienvidu virzienā, kur krasta joslu Austrumu pusē norobežo 
mežs, bet Rietumu piekrasti veido augsto lakstaugu josla; (2) jaunveidotās upes gultnes 
forma, kur ūdens plūst dziļā un samērā šaurā gultnē ar ierobežotiem  gaismas piekļuves 
apstākļiem un  (3) upes taisnošanas rezultātā izmainītā  upes krasta nogāze 
 
Upes krasta daļā tika konstatēti atsevišķi ezermeldra Scirpus lacustris, platlapu cemeras 
Sium latifolium, Eiropas vilknadzes Lycopus europaeus un upmalu veronikas Veronica 
anagallis aquatica eksemplāri vai šo augu sakopojumi, kuri neveido izteiktas augu 
asociācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 5: Upes  

novietojumus Z-D 

virzienā ar  krasta joslu 

norobežojošo meža joslu 

A pusē un augsto 

lakstaugu joslu R 

piekrastē ierobežo 

piekrastes zonai 

raksturīgo ūdensaugu 

attīstību   
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Att. 6 Augu sugu 

daudzveidības ziņā 

nabadzīgo piekrastes 

joslu veido augsto 

lakstaugu - meža meldra 

(Scirpus lacustris), niedru 

(Phragmites australis) un 

grīšļu (Carex sp.), 

sakopojumi, kuri noēno  

augsni tā kavējot  citu 

augu sugu ieviešanos 
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2.3. ŪDEŅU FAUNAS RAKSTUROJUMS 
Kā jau iepriekš tika minēts Skudrupītes gultni klāj smalki sadalītu kūdras daļiņu un   
atmirušo augu veidots detrīta slānis. Šādi veidotas upes gultnes virskārta ir vāji saistīga, 
viegli uzduļķojama un nepiemērota stabilu un ilglaicīgu ūdens organismu dzīvotņu 
nodrošināšanai. Īslaicīgs ūdeņu organismiem piemērots substrāts veidojas  pie un aiz 
upē iekritušajiem kokiem un atsevišķajos smilšaini mālainajos piekrastes noskalojumos 
starp te esošajiem lielākiem detrīta gabaliņiem, vai koku un zaru daļiņām. 
 
Iztaisnotajā Skudrupītes posmā, pastiprinātas noteces no purviem un mazā straumes 
tecējuma dēļ, dominējuši ir sedimentācijas procesi. To rezultātā dabiskā upes grunts 
laika gaitā ir pārklājusies ar biezu (līdz 10-20 cm ) kūdraina un augu izcelsmes detrīta 
sedimentu slāni. Lielā ūdens krāsainība kopā ar uz gultnes esošā detrīta oksidācijas 

procesiem ir noteikusi ierobeţoto skābekļa  pieejamību piegrunts slānī. Dziļākajiem 

sedimenta slāņiem ir izteikts anokiskai videi raksturīgais krāsojums. Ar lemnīdiem 

nosegtajos upes posmos, kur gaismas iespiešanās ūdens masā tiek vēl vairā ierobeţota, 

detrīta oksidācijas procesi tiek vēl vairāk pastiprināti.  
 
Šāda veida sedimentu apdzīvo ļoti nabadzīga bentosa fauna. Makrozoobentusu veido 
tikai atsevišķu sugu organismu, kuri piemērojušies dzīvei uz šādas grunts  – 
apaļgliemenes Sphaerium sp., cauruļblaktis Nepa cinerea un dūņenes Sialis sp.   
 

 
 

Att. 7:  Ar kūdraino detrītu klāto upes grunti apdzīvojošā zoobentosa fauna ir ļoti 

nabadzīga. To veido tikai atsevišķu apaļgliemju sugu (Sphaericum sp.), 

cauruļblakšu (Nepa cinerea ) organismi un dūneņu (Sialis sp.) kāpuri    
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3. REKOMENDĀCIJAS 

TURPMĀKAJAM 

APSEKOJUMAMM UN UPES 

RENATURALIZĀCIJAS 

PLĀNOJUMAM 
 
Lai izveidotu upes funkcionēšanai atbilstošus apstākļus, plānojot upes renaturalizāciju ir 
jāņem vērā, ka: 
 

 upes remeandrēšanu ir jāveic, lai rietumu – austrumu virzienā 
orientētajos upes posmos veidotos izgaismoti ūdensaugu veģetācijas 
attīstībai piemēroti posmi;  

 Ņemot vērā, ka upes renaturalizācijas mēŗķis ir nodrošināt labvēlīgākus 
apstākļus migrējošajiem ūdensputniem un faktu, ka lemnīdi ir iecienīta 
ūdensputnu  - zosu un pīļu barības sastāvdaļa, putnu barības pieejamības 
palielināšanu ir jānodrošina veidojot lēzenu upes piekrastes daļas;  

 upes kritums ir neliels un tajā dabiski ir augsta ūdens noteces aizture; 

 upes gultnes sastāva veidošanos nosaka augstā purva masīvu norobeţojošā 

meţa josla un patstāvīgu ūdens augu attīstību ierobeţojošu humīnvielu 

izskalošanās no purva 

 ir jāizmanto visas iespējas palielināt upes pašattīrīšanās potenciālu, jo 
dabiskie apstākļi projekta teritorijā neļauj būtiski palielināt upes ūdeņu 
pašattīrīšanās potenciālu.  
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PIELIKUMS 1: APSEKOTAIS 

SKUDRUPĪTES POSMS 
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PIELIKUMS 2: SKUDRUPĪTĒ 

KONSTATĒTO MAKROFĪTU SUGU 

SARAKSTS 
 

Makrofītu suga Aizsardzības statuss 
 

SEKLŪDENS ZONA 

Parastā niedre Phragmites australis nav 

Parastais miežubrālis Phalaris arundinacea nav 

Platlapu cemere Sium latifolia nav 

Grīšļi  Carex sp. nav 

DZIĻŪDENS ZONA 

Vārpainā daudzlape Myriophyllum spicatum nav 

Trejdaivu ūdenszieds Lemna trisulca nav 

Mazais ūdenszieds Lemna minor nav 

Dzeltenā lēpe Nuphar lute nav 
PIEKRASTES ZONA 

Ezermeldrs  Scirpus lacustris nav 

Platlapu cemere  Sium latifolium nav 

Eiropas vilknadze Lycopus europaeus nav 

Upmalu veronika Veronica anagallis aquatica nav 

 
 
 


