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IEVADS 

Ziņojums par sākotnējās situācijas izvērtējumu dabas parka „Piejūra” (turpmāk – DP “Piejūra”) 
teritorijā ir sagatavots LIFE projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE 
CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk - projekts). Ziņojumā ir sniegts sugu un biotopu 
aizsardzības stāvokļa raksturojums pirms biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību 
uzsākšanas projekta teritorijās Rīgā un Carnikavas novadā.  

Sākotnējās situācijas izvērtējuma sagatavošanas mērķis ir sniegt informāciju par vides stāvokli, sugu 
un biotopu aizsardzības stāvokli pirms praktisko biotopu atjaunošanas darbu uzsākšanas. Sniegta 
sākotnējās situācijas detāls sugu un biotopu stāvokļa raksturojums katrai vietai, kurā paredzēts 
atjaunot vai uzlabot sugu un biotopu labvēlīgo aizsardzības stāvokli. 

Sākotnējais sugu un biotopu aizsardzības stāvoklis pirms darbību uzsākšanas projekta teritorijās ir 
fiksēts 2017.gadā sagatavotajos ekspertu atzinumos, apkopots līdz šim veikto sugu un biotopu 
monitoringa atskaitēs, un visprecīzāk novērtēts biotopu inventarizācijas un monitoringa anketās 
2017.gada sezonā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “ Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
(turpmāk “Dabas skaitīšana”) ietvaros.  

Valstiska mēroga biotopu pārkartēšana Dabas skaitīšanas ietvaros 2017.gadā ieviesusi daudz 
izmaiņu Piejūras dabas parka biotopu agrākajā kartējumā - atsevišķi biotopu veidi vairs 
nekvalificējās ES nozīmes biotopiem, jo neatbilst minimālajām biotopu prasībām, iemesls ir zālāju 
neapsaimniekošana un aizaugšana, vai daļēji mainījusies biotopu interpretācija, salīdzinot ar 
iepriekš 2002.-2004.gadā veikto biotopu kartējumu. 

Šajā dokumentā ir apkopots un izanalizēts stāvoklis uz 2018. gada oktobri, izmantojot datus no 
minētajiem avotiem, un darbības vietu apmeklējuma laikā iegūtajiem novērojumiem 2018.gada 
lauku sezonā. 
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SUMMARY 

The baseline information on the initial environmental situation and the conditions of species and 
habitats has been based on following information sources:   

 Nature management plan for nature park “Piejūra” (2004)  

 NATURA 2000 standard data form for nature park “Piejūra” 

 Natural data  management system “Ozols” 

 Data from NATURA 2000 site monitoring in 2011-2012 

 Monitoring of plant species under the Habitat Directive in 2007-2016 

 Special coastal zone habitat monitoring in 2006 and 2013 

 Forms of the inventory and monitoring of habitats in the 2017 season within the project of 
the Cohesion Fund of the European Union “Preconditions for better biodiversity 
preservation and ecosystem protection in Latvia” (hereinafter  “Natural Census”) 

 Assessments on the habitat and/or species condition and impacts of the planned project 
activities prepared by certified species and habitat experts 

 Data gathered during field works and site situation fixation in 2018  

The initial conservation status of species and habitats prior to the beginning activities in the project 
areas is documented in the expert statements prepared in 2017, summarized in the reports the 
monitoring of species and habitats performed up to now, and most accurately assessed in the forms 
of the inventory and monitoring of habitats in the 2017 season within the project of the Cohesion 
Fund of the European Union “Preconditions for better biodiversity preservation and ecosystem 
protection in Latvia” (hereinafter  “Natural Census”).  

The newest information of status of habitats and species located in territories, which are choosen to 
be renovated and managed during Life CoHaBit, are available in assessments on the habitat and/or 
species condition and impacts of the planned project activities prepared by certified species and 
habitat experts. Assesments has been made for each territory within nature park “Piejūra” 
(administratively, Riga City and Carnikava municipality) and gives characteristics of habitats in 
general, such as vegetation assesment and main impacts and threats, as well as proposal for 
management methods.  

Data from NATURA 2000 site monitoring contain information of eight habitats types: 1150* Coastal 
lagoons, 1630* Boreal Baltic coastal meadows, 2110 Embryonic shifting dunes, 2120 Shifting dunes 
along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes), 2130* Fixed coastal dunes with 
herbaceous vegetation (grey dunes), 2180 Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal 
region, 7140 Transition mires and quaking bogs, 3130 Oligothropic to mesotrophic standing waters 
with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea . Monitoring data has been 
gathered on 2011-2012 and gave more detailed characteristic of habitats structures, functions, 
impacts and management needs. Thereby are updated conservation status in Natura 2000 standard 
data form (SDF) for nature park “Piejūra” for these eight mentioned habitats. 

Regarding to monitoring of threatened and protected species in Latvia as well as species under the 
Habitat Directive, monitoring has been done regularly from 2011 – 2016 and data are available for 
individual plant species such as Angelica palustris also Glaux maritima  and Trifolium fragiferum. 
Data shows the main negative impact on these species such as meadows overgrowing and 
populations are decreased dramatically during last nine years. 

Special coastal zone habitat monitoring has been done twice in 2006 and 2013, because one of 
coastal monitoring station of Latvia is located in nature park “Piejūra”, in Daugavgrīva. Monitoring 
contain  three main parts: assesment of coastal dinamic processes, vegetation structures and species 
composition as well as soil samples analyzing. Generally it shows coastal habitats changes due to 
dinamic sea processes and high antropogenic impact in Daugavgrīva. 
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BIOTOPU UN SUGU DZĪVOTŅU KOPĒJAIS RAKSTUROJUMS DABAS 
PARKĀ “PIEJŪRA”  

Projektā Life CoHaBit paredzēto biotopu projekta mērķsugu dzīvotņu atjaunošanas teritoriju detāls 
raksturojums,  analizējot jaunākos biotopu kartējuma datus (2017. gads, atsevišķas vietas 
2015.gads) un citus pieejamos datus, tai skaitā 2018.gada lauku sezonā iegūtos vietas izpētes un 
fotofiksāciju datus, ir sniegts tālākās ziņojuma nodaļās. 

C1 RĪCĪBA. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA  

Paredzētās darbības mērķis 
 
Citzemju invazīvo augu sugu ierobežošana zālāju, kāpu un mežu biotopos dabas parkā “Piejūra”. 
Mērķis ir panākt, lai tiktu apturēta invazīvo augu sugu izplatīšanās un samazinātos to aizņemtā 
platība. 
 
Kopumā darbību ir paredzēts veikt septiņās vietās, trīs no tām atrodas Rīgas novadā – Vakarbuļļos, 
Rītabuļļos un Daugavgrīvā, četras Carnikavas novadā – Carnikavā, Garciemā, Garupē un Kalngalē.  
Darbus plānots veikt kopumā 82 ha platībā. 

 
Konkrētas vietas, platības un sugas, uz kurām vērsta darbība (kartes pielikumā, Nr.1.1-1.7.) 

Vieta Mērķa suga Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha)1 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)2 
visā 

teritorijā 
Vakarbuļļi Krokainā roze Rosa 

rugosa, 
vārpainā korinte 
Amelanchier spicata 

1,1 8,4 1630* 
2130* 

6,1 
1,1 
 

Rītabuļļi Tatārijas salāts Lactuca 
tatarica 

4,2 11,8 2120 
2130* 

2,8 
7,1 

Daugavgrīva Kanādas zeltgalvīte 
Solidago canadensis, 
puķu sprigane Impatiens 
glandulifera 

4,9 19,6 1630* 0,7 

Carnikava pie 
Gaujas ietekas 
Rīgas līcī 

Krokainā roze Rosa 
rugosa 
 

12,3 12,3 2120 
2130 
 

0,6 
7,9 

Garciems Vārpainā korinte 
Amelanchier spicata, 
puķu sprigane Impatiens 
glandulifera, 
melnaugļu aronija 
Aronia melanocarpa 

29,8 117 2180 
9010 
 

23,3 
4,0 

Garupe Puķu sprigane Impatiens 
glandulifera 

21,3 66,3 2180 
9010* 
 

10,4 
0,2 

Kalngale Tatārijas salāts Lactuca 
tatarica 

8,4 8,4  2120 
2130* 

Preci-
zēsies 

 

1 ietekmju teritoriju platības tiks precizētas, balstoties uz novērojumu rezultātu analīzi. 
2 pēc ĢIS datiem (18.07.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju.  
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Tālāk sniegts konkrēto darbību vietu rakturojums. 
 

C1 RĪCĪBA. I. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA  VAKARBUĻĻOS  

 
Mērķsugas: krokainā roze Rosa rugosa, vārpainā korinte Amelanchier spicata 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Buļļu salā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros (2017.gada 
20.augustā, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Vakarbuļļos (1.1. pielikums) atrodas Lielupes labajā krastā netālu no 
ietekas Rīgas līcī. Šī Vakarbuļļu teritorija applūst palu un spēcīgu vētru laikā, periodiski ieplūstot arī 
jūras ūdenim, kas rada iesāļu vidi. Sausāki augšanas apstākļi ir pašā Lielupes krastā, kur izskalotās 
un daļēji pārpūstās smiltis veido krasta valni. Virzienā uz Buļļupi reljefs pazeminās, kļūst mitrāks un 
sauso smilts augsni pakāpeniski nomaina mēreni mitra velēnu podzolētā augsne. Augāju veido 
skraja kokaudze, zālājs, pelēkā kāpa un pašā upes krastā šaura josla ar lakstaugu un krūmu audzēm. 
Kokaudzē, kas faktiski ir aizaugoša pelēkā kāpa vai pļava, dominē āra bērzs Betula pendula, vietām 
arī parastā priede Pinus sylvestris. Raksturojot lakstaugu stāvu, konstatēts, ka valdošās ir 
sausummīlošās augu sugas, piemēram, dzeltenā zeltgalvīte Solidago virgaurea, nokarenā plaukšķene 
Silene nutans, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, tīruma (matainais) āboliņš Trifolium 
arvense un lauka vībotne Artemisia campestris. Pelēkajā kāpā dominē kāpu auzene Festuca sabulosa, 
zilganā kelērija Koeleria glauca un smilts grīslis Carex arenaria. Bērzu audzē vietām daudz 
sastopama sirpjveida lucerna Medicago falcata un pļavas nārbulis Melampyrum pratense. Zālājā bez 
iepriekš pieminētajām sugām liels īpatsvars ir parastajam pelašķim Achillea millefolium, slotiņu 
ciesai Calamagrostis epigeios, parastajai smaržzālei Anthoxanthum odoratum un baltajai madarai 
Galium album. Aplūkojamie biotopi pieder jūras krasta un zālāju biotopu grupai, un attiecināmi uz 
pelēkajām kāpām, smiltāju un mitrām pļavām. Teritorijas lielākajā daļā ir konstatētas invazīvās 
sugas: krokainā roze Rosa rugosa un vārpainā korinte Amelanchier spicata. Tās aug grupās vai 
izklaidus, ir daudz ziedošu ar augļiem bagātu augu. Radot noēnojumu, bagātinot augsni ar nobirām, 
šie krūmi izkonkurē vietējās, nabadzīgās smilts augsnēs augošas lakstaugu sugas. 
Raksturojamā zālāja teritorija Vakarbuļļos ir neliela daļa no samērā liela zālāju biotopa kompleksa, 
kurā mijas ļoti sausi, mēreni, mitri un slapji zālāji. Šīs zālāju teritorijas līdz pagājušā gadsimta 90-
tajiem gadiem noganīja un pļāva. Pārtraucot apsaimniekošanu, zālāji un blakus esošās pelēkās kāpas 
sāka strauji aizaugt ar krokaino rozi, kura jau agrāk bija sastādīta vai pati izplatījusies Lielupes 
krasta smiltājos. Laikā no 2003.–2005. gadam pļavas un kāpas tika atjaunotas projekta „Piekrastes 
biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (LIFE projekts LIFE02 /NAT/LV008498) ietvaros, 
nozāģējot krokainās rozes krūmus, pļaujot un novācot zāli. Turpmākajos 4–5 gados, kad pļaušana 
notika vien apbūvei piegulošajā teritorijā, strauji izpletās citzemju sugu krūmu audzes. Kopš 2010. 
gada, kad Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sāka Vakarbuļļu pļavu atjaunošanu, invazīvo 
sugu īpatsvars tajās ir būtiski samazinājies. Tas attiecināms uz plānotās darbības teritorijai 
piegulošām platībām. Diemžēl virzienā uz kāpu mežu un apbūvēto teritoriju, īpaši gar takām, 
joprojām ir ļoti daudz invazīvo augu sugu krūmāji. 
 
Plānotās darbības teritorijā Vakarbuļļos konstatēta Latvijā īpaši aizsargājama augu suga - jūrmalas 
armērija Armeria maritima. Vienlaicīgi sastopamas vairākas retas sugas, kuras iekļautas Latvijas 
Sarkanajā grāmatā, piemēram, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un Baltijas donis Juncus 
balticus. Piegulošajā teritorijā bieži sastopama jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, retāk purva 
zirdzene (purva mātsakne) Angelica palustris, kas ir iekļauta arī Eiropas Savienībā aizsargājamo 
augu sugu sarakstā. Izvērtējot jūrmalas armērijas populācijas lielumu un salīdzinot tās izmaiņas 
pēdējo 30 gadu laikā, konstatēts, ka populācijas aizņemtā platība ir vairākas reizes samazinājusies 
un vitalitāte pasliktinājusies. Viens no cēloņiem ir invazīvo augu sugu straujā izplatība. 
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Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Teritorijā sastopamie biotopi ir Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi: galvenokārt 
1630*Piejūras zālāji un  pavisam nelielā platībā - 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.  
Piejūras zālājā ir izteikta augu sugu daudzveidība – gan mitru, gan sausu augšņu augu sabiedrības. 
Sausajā daļā dominē galvenokārt raupjā auzene Festuca trachyphylla, smiltāja grīslis Carex arenaria, 
dzeltenā zeltgalvīte Solidago virgaurea u.c, tai skaitā īpaši aizsargājamā sugas – jūrmalas armērija 
Armeria maritima (109 ziedoši ceri). Mitrajā biotopa daļā – atjaunojamās teritorijas austrumdaļā, kā 
arī teritorijai piegulošajā daļā veģetāciju veido galvenokārt divrindu grīslis Carex disticha, parastā 
vīgrize Filipendula ulmaria un citas.  
Zālājs ir ļoti augstas vērtības, jo tajā ir sastopamas dažādas sāļu augteņu (halofītu) sugas -  jūrmalas 
āžloks Triglochin maritimum, Žerāra donis Juncus gerardii, jūrmalas pienzāle Glaux maritima, 
teritorijai pieguļošajā zālājā purva mātsakne Angelica palustris.  
Pelēkās kāpas biotopā dominē smiltāja grīslis Carex arenaria un raksturīgās sūnu sugas – 
Brachythecium albicans un Polytrichum juniperinum. 
Biotopa aizsardzības stāvoklis: 1630* biotopam vērtējams kā vidējs, jo to apdraud invazīvās 
citzemju sugas – krokainā roze Rosa rugosa un vārpainā korinte Amelanchier spicata – sastopamas 
30% biotopa platības. Zālāja kvalitāti pazemina arī vienlaidus kūlas slānis visā teritorijā, kas rodas 
no nenovāktā siena; 2130* biotopam - vidējs, jo apdraud krokainā roze Rosa rugosa un vārpainā 
korinte Amelanchier spicata.  
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Veikta fotofiksācija un invazīvo citzemju sugu uzskaite, rezultāti parādīja, ka iepriekš minētās 
citzemju sugas sastopamas praktiski visā atjaunojamā teritorijā lielā skaitā. 
 
Īpaši aizsargājamo sugu monitoringa vēsturiskie dati: 
Teritorijā veikts īpaši aizsargājamās auga sugas – jūrmalas pienzāles Glaux maritima monitorings 
2016.gadā, periodiski applūstošajā smilšainajā Lielupes krastā šaurā joslā uzskaitīti trīs ciņi, ap 400 
dzinumu, bet bez sēklām (nevairojas). Apdraudošie faktori: makšķernieki, kas novieto mantas uz 
ciņiem. Konstatēta arī cita reta suga - zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum. 
Teritorijai piegulošajā daļā regulāri monitorēta purva mātsakne Angelica palustris, pēdējo reizi 
(2015.gadā) uzskaitīti 106 ziedoši un 191 neziedoši eksemplāri. Atradnes stāvoklis kopumā 
novērtēts kā labs. 
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Fotofiksācija (2018.gada augustā) 
 

 

Tuvāk Lielupei krokainās rozes Rosa rugosa nav pļauta, veido līdz 1 m augstus krūmus. 

 

Pēdējo gadu regulāras pļaušanas rezultātā krokainā roze veido līdz 0,2 m augstu stāvu un praktiski 
nezied, bet vairojas veģetatīvi ar sakņu dzinumiem. 
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C1 RĪCĪBA. II. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA  RĪTABUĻĻOS  

 
Mērķsuga: Tatārijas salāts Lactuca tatarica 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Buļļu salā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros (2017.gada 
20.augustā, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Rītabuļļos atrodas Rīgas līča krastā no Rītabuļļu pludmales ziemeļdaļas 
līdz ceļam iepretī Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šī teritorija ietver atklāto kāpu 
kompleksu – embrionālās kāpas, priekškāpas un daļu no pelēkajām kāpām. Šim piekrastes posmam 
raksturīgs izteikts kāpu reljefs ar vidēji augstām kāpām, kuras periodiski tiek noskalotas, taču 
akumulācijas procesu ietekmē pastāvīgi atjaunojas. Bieži sastopams šajās kāpās un daļēji pludmalē 
ir Tatārijas salāts Lactuca tatarica, kas iekļauts tā saucamo neofītu jeb Latvijas florā jaunienācēju 
sugu grupā. Pirmās ziņas par šīs sugas atradnēm Latvijā ir saistāmas ar 20. gadsimta divdesmitajiem 
gadiem. Līdzšinējie pētījumi liecina, ka Tatārijas salāts strauji izplatās jūras piekrastes atklāto kāpu 
biotopos un var apdraudēt šo biotopu augāja dabisko struktūru un sugu sastāvu. 

Rītabuļļu–Daugavgrīvas piekrastē šī agresīvā suga konstatēta kopā ar biezlapaino sālsvirzu 
Honckenya peploides, smiltāja kāpuniedri Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesi Leymus arenarius 
un citām primāro kāpu sugām. Tatārijas salāts ir plaši izplatīts arī pelēkajās kāpās, kur noteicošās 
sugas ir lauka vībotne Artemisia campestris, kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex 
arenaria un čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, kā arī sūnas, piemēram, Tortura ruralis. 
Aplūkojamie biotopi pieder piekrastes kāpu grupai: B.2.1.1. Embrionālās kāpas; B.2.1.2. 
Priekškāpas; B.2.2.1. Pelēkās kāpas (attiecīgi kodi Latvijas biotopu klasifikatorā). 

Plānotās darbības teritorija (1.2. pielikums) Rītabuļļos uz ziemeļaustrumiem un dienvidrietumiem 
robežojas ar primārajām kāpām un pelēkajām kāpām, kuras pēc sugu sastāva un augāja struktūras 
ir līdzīgas jau iepriekš aprakstītajām plānotās darbības poligonā. Būtībā teritorija, kurā plānots 
ierobežot Tatārijas salāta izplatību, ir uzskatāma par pilotteritoriju, kurā pārbaudīt šīs agresīvās 
sugas apkarošanas metodes. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Teritorijā sastopamie biotopi ir Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi: 2120 Priekškāpas un 
2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Priekškāpa ir ar izteiktu reljefu, virs 2 m augstumā, 
ar raksturīgu kāpu veģetāciju – dominē smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja auzene 
Festuca arenaria, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, kā arī tikai piejūrā sastopamā suga - jūrmalas 
pērkonamoliņš Anthyllis maritima. Priekškāpā notiek aktīva smilts pārpūšana un akumulācija. 
Priekškāpā Tatārijas salāts Lactuca tatarica dominē 30% biotopa platības, kas ir vērtējams kā ļoti 
stipra negatīva ietekme, kopumā biotopa kvalitāte ir laba. 
Ar lakstaugiem klātas pelēko kāpu biotopi šajā teritorijā ir vērtēti dažādi – ar priekškāpām robežojas 
pelēkā kāpa ir labas kvalitātes, kurā arī sastopams Tatārijas salāts. Tuvāk mežainajai kāpai ir izcilas 
kvalitātes biotops, kurā invazīvās sugas nav sastopamas. Pelēko kāpu veģetāciju veido kāpu auzene 
Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria un citas, kā arī ir izteikts pelēkām kāpām raksturīgo 
sūnu un ķērpju klājiens ar Racomitrium canescens, Syntrichia ruralis un Cladonia sugām. Pelēkajās 
kāpās viscaur sastopamas ievērojamā daudzumā retas un īpaši aizsargājamas augu sugas Alyssum 
gmelinii, pļavas silpurene Pulsatilla pratensis, kā arī nedaudz pūkainais plostbārdis Tragopogon 
heterospermus. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis: Priekškāpa ir labas kvalitātes biotops, ar lakstaugiem klāta pelēkā 
kāpa ir labas kvalitātes, neliela daļa arī izcilas kvalitātes biotops. Tās apdraud nobradāšana un 
nopietna Tatārijas salāta invāzija. 
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Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Veikta fotofiksācija un Tatātrijas salāta uzskaite (06.07.2018.), metode - ejot pa nosacītu transekti 
pa atklātajām kāpām (biotopu kods: 2110, 2120, 2130) visā darbības teritorijas garumā , ik pa 50 m 
(mērīti ar soļiem) reģistrēta Tatārijas salāta esamība un aprakstīti 10 veģetācijas laukumi 1m2 
platībā – visu krūmu un lakstaugu, sūnu sugas un to projektīvais segums. 
Rezultāti – Tatārijas salāta sastopamība ir 100% - visos parauglaukumos (10 no 10), praktiski visā 
atjaunojamā teritorijas platībā un lielā skaitā – gan embrionālajās kāpās, gan priekškāpās, gan 
pelēkajās kāpās. 
 
Fotofiksācija (2018.gada 6.jūlijā) 
 

 
 
Pelākajās kāpās Tatārijas salāts sastopams lielā skaitā. 
 

 
 
Tatārijas salāts embrionālajās kāpās, veido lielus un ziedošus cerus.  
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C1 RĪCĪBA. III. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA  
DAUGAVGRĪVĀ  

 
Mērķsugas: Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis, puķu sprigane Impatiens glandulifera 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Buļļu salā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros (2017.gada 
20.augustā, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Daugavgrīvā atrodas lieguma zonas ziemeļaustrumu daļā. Tajā iekļaujas 
sausi, mēreni mitri un mitri zālāji, krūmāji un ruderāli biotopi. Teritorijas lielākajā daļā ir 
izplatījusies invazīvā augu suga Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis. Tā veido blīvus un augstus 
cerus, bagātīgi zied un ražo daudz sēklu. Tādējādi arvien vairāk izkonkurē vietējās zālāju sugas. 
Līdzās Kanādas zeltgalvītei konstatēta cita invazīva suga – puķu sprigane Impatiens glandulifera un 
vairākas ekspansīvās (vietējās agresīvās) augu sugas: slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, parastā 
kamolzāle Dactylis glomerata un tīruma usne Cirsium arvense. Vietām audzes veido lielā nātre Urtica 
dioica, pūkainā kazroze Epilobium hirsutum, parastā vībotne Artemisia vulgaris un parastā niedre 
Phragmites australis. Daļā plānotās darbības teritorijas ir saglabājies sugām daudzveidīgs zālājs, kur 
augājā sastopama parastā smaržzāle Anthoxanthum odoratum, sirpjveida lucerna Medicago falcata, 
pļavas skarene Poa pratensis, parastā smilga Agrostis tenuis, tīruma blaktene Ononis arvensis, Baltijas 
donis Juncus balticus, vietām daudz pūkainās pļavauzītes Helictotrichon pubescens. Apsekojot 
teritoriju, konstatēts, ka 2017. gada pavasarī tajā dedzināta kūla. 

Plānotās darbības teritorija Daugavgrīvā (1.3. pielikums) uz austrumiem robežojas ar lapu koku un 
krūmu audzēm, kas piesātinātas ar invazīvām sugām, īpaši ar puķu sprigani, un pielūžņotas ar 
sadzīves atkritumiem. Šī ir dabas parka robeža, kurai pieguļ daudzstāvu māju apbūves teritorija. Uz 
Rīgas līča pusi plānotās darbības vieta robežojas ar niedru audzēm (tālāk ar lagūnām), krūmājiem 
un aizaugošiem zālājiem. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Pilotkartējums 2015.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Teritorijā agrāk, kad vēl bija apsaimniekošana (ganības ap 2000.gadu sākumu) bija sastopams 
1630* Piejūras zālāja biotops diezgan lielā platībā, bet 2015.gadā bija atzīmēts nelielā platībā (1,2 
ha). Pārbaudot 2018.gadā, biotops konstatēts ļoti sliktā stāvoklī, galvenokārt dominē divrindu grīslis 
Carex disticha un parastā niedre Phragmites australis. Neliels piejūras zālāja fragments ar zālājam 
atbilstošu veģetāciju un sāļainu augšņu indikatorsugām (Žerāra donis Juncus gerardii),  konstatēts 
darbības teritorijas ziemeļaustrumdaļā ap 0,3 ha platībā. Pārējā platībā dominē visas iepriekš 
eksperta atzinuma aprakstā minētās augu sugas. 
Biotopa aizsardzības stāvoklis: zems, jo nav vairāk kā 15 gadus apsaimniekots, rezultātā aizaug ar 
krūmiem un ekspansīvām un invazīvām citzemju augu sugām, t.i. ekspansīvās sugas dominē ap 40% 
biotopa platības, pārējā plānotās darbības teritorijā ārpus biotopa platības ekspansīvās sugas 
dominē 100% platības. Viscaur zālāja teritorijā ir biezs kūlas slānis, vietām arī ekspansīvo sūnu 
slānis. Nepieciešama biotopa atjaunošana – koku un krūmu apauguma novākšana, kūlas un sūnu 
samazināšana un atjaunojošā pļaušana. 
  
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis ir uzskaitīta ar kvadrātu tīkla (20x20m) metodi, tā ir 
sastopama lielākoties darbības teritorijas vidusdaļa (gar uzbērumu) un ļoti lielā skaitā austrumdaļā 
un rietumdaļā. Audzes ir 1,5 m augstuma, ziedošas un ļoti vitālas.  
2018.gada pavasarī pēc nejaušas veģetācijas degšanas, nodega galvenokāt vecie parastās niedres 
audzes, bet  Kanādas zeltslotiņa atjaunojusies ar tādu pašu spēku.  
Puķu sprigane Impatiens glandulifera reģistrēta galvenokārt darbības teritorijā gar gājēju ceļu, un 
ļoti lielā daudzumā piegulošajās krūmu audzēs. 
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Īpaši aizsargājamo sugu monitoringa vēsturiskie dati: 
Žerāra donis Juncus gerardii, zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum.  

Fotofiksācija (2017.gada 18.decembrī un 2018.gada 12.martā) 
 

 

Teritorijā Kanādas zeltslotiņa ir sastopama audžu veidā, starp parastās niedres Phragmites australis 
un divrindu grīšļu Carex disticha audzēm. 

 

Uzbērums, kas veidojies izrokot kabeļu sistēmas. Apaudzis galvenokārt ar Kanādas zeltslotiņu 
Solidago canadensis. 
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Teritorijas austrumdaļā veģetācijā dominē parastā niedre Phragmites australis un Kanādas 
zeltslotiņa Solidago canadensis 

 

Teritorijas rietumdaļa ir ruderāla, ar būvgružiem un izrakņātu mirkoreljefu. Šajā vietā agrāk bijis 
konstatēts piejūras zālājs (1630*), kas šobrīd neapsaimniekošanas rezultātā ir aizaudzis un ir ļoti 
sliktā stāvoklī. 
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C1 RĪCĪBA. IV. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA GARCIEMĀ  

 
Mērķsugas: vārpainā korinte Amelanchier spicata, puķu sprigane Impatiens glandulifera, 
melnaugļu aronija Aronia melanocarpa. 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Carnikavas novada piekrastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros 
(2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Garciemā atrodas apkārt Garciema apdzīvotajai vietai un to veido veci 
(vairāk nekā 200 gadi) skujkoku meži. Dominē sils ar parasto priedi Pinus sylvestris koku stāvā. Arī 
pārējie meži (80-90-100 gadīgi) pārsvarā pieder silam, nedaudz mētrājam. Teritoriju raksturo 
viļņots kāpu reljefs ar salīdzinoši augstām kāpām. Uz dzelzceļa pusi, kļūstot mitrākam un 
auglīgākam, raksturīgi susinātie meži (platlapju kūdrenis) un slapjais damaksnis, kur koku stāvā 
sastopama arī parastā egle Picea abies, melnalksnis Alnus glutinosa, āra bērzs Betula pendula un 
salīdzinoši bagātāks krūmu un lakstaugu stāvs. Aplūkojamie biotopi pieder priežu sausieņu mežiem 
(F.1.1. kods Latvijas biotopu klasifikatorā melnalkšņu platlapju kūdreņiem (F.3.4.2.) un jauktu koku 
slapjiem damakšņiem (F.2.6.1.). Teritorijā konstatētas vairākas agresīvās citzemju augu sugas, to 
skaitā vārpainā korinte Amelanchier spicata, puķu sprigane Impatiens glandulifera, melnaugļu 
aronija Aronia melanocarpa. Tās aug grupās vai izklaidus, ir daudz ziedošu ar augļiem bagātu augu. 
Radot noēnojumu, bagātinot augsni ar nobirām, šie krūmi izkonkurē vietējās, nabadzīgās smilts 
augsnēs augošas lakstaugu sugas. 

Teritorijas Garciemā (1.5. pielikums) robežojas ar apbūvi, dārziem, ceļiem, bet uz jūras pusi un 
rietumiem tai pieguļ plašas mežainu kāpu platības. Pārsvarā tie ir sausi priežu meži nabadzīgās 
smilts augsnēs. Tie pieder ekoloģiski ļoti jutīgiem biotopiem, kuros ir samērā maza starpsugu 
konkurence un brīvas ekoloģiskās nišas. Turklāt šie ir gaiši meži, kuros ir spēcīga vēja ietekme.  

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Teritorijā (Nr.1) atrodas Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi - 2180 Mežainas piejūras kāpas, 
kas atrodas izteikti augstu kāpu reljefs, dominējošās suga koku stāvā ir parastā priede Pinus 
sylvestris, krūmu stāvā vietām parastā lazda Corylus avellana, parastais pīlādzis Sorbus aucuparia u.c. 
Vietām ir ļoti piesārņots ar invazīvajām sugām, dažviet anketās minēts, ka līdz 60% biotopa platības 
nepieciešama koku un krūmu izciršana, galvenokārt vārpainā korinte Amelanchier spicata, 
melnaugļu aronija Aronia melanocarpa, kā arī spožā klintene Cotoneaster lucidus. Dažviet zemsedzē 
sastopamas neraksturīgas ekspansīvas lakstaugu sugas, it īpaši komposta kaudžu apkārtnē, 
piemēram, mazā kapmirte Vinca minor, lielā strutene Chelidonium majus. Kopumā biotopa kvalitāte 
vērtēta no vidējas līdz labai. Atsevišķās vietās sastopamas nelielas īpaši aizsargājamā auga - vālīšu 
staipekņa Lycopodium annotinum audzes. 

Divas atsevišķās nelielās plānotās darbības teritorijas (Nr.2 un 3.) tieši robežojas ar ciemata apbūvi, 
pavisam nelielā daļā ir ES nozīmes aizsargājamais biotops - 2180 Mežainas piejūras kāpas un 
pārējā daļā 9010* Veci vai boreāli dabiski meži susinātais variants (Nr.2) un otrā teritorijā (Nr.3) 
tipiskais variants. Mežainā kāpā dominē parastā priede Pinus sylvestris, āra bērzs Betula pendula, bet 
susinātajā boreālajā meža biotopā ir sastopami bioloģiski veci melnalkšņi Alnus glutinosa, parastā 
priede Pinus sylvestris, parastā egle Picea abies, purva bērzs Betula pubescens, savukārt krūmu stāvs 
ir izteikti biezs, jo aizaug ar parasto krūkli Frangula alnus un meža aveni Rubus idaeus. Zemsedzē 
vismaz 50 % platības dominē ekspansīvi un invazīvi augi, t.sk. vārpainā korinte Amelanchier spicata 
un puķu sprigane Impatiens glandulifera. Turklāt mežā tiek izvests un atstāts komposts. Arī trešajā 
nelielajā (Nr.3) teritorijā tiek mests komposts un stihiski veidotas zaru kaudzes.  
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Biotopa aizsardzības stāvoklis: Vidējs līdz labs - teritorijā ietilpst vairāk un mazāk ar invazīvajām 
svešzemju sugām piesārņotas vietas, līdz ar to negatīvā ietekme uz mežaudzi visā plānotās darbības 
teritorijā ir atšķirīga. 
Divās pārējās – nelielajās plānotās darbības teritorijās ir zemas kvalitātes mežainās kāpas biotops 
un vidējas līdz labas nozīmes veco un boreālo dabisko mežu biotopi, kuroas kvalitāti būtiski 
pazemina tur sastopamās komposta kaudzes un stihiski izveidotās zaru kaudzes, kuru apkārtnē 
izplatās invzīvās citzemju augu sugas. 
  
Situācijas izpēte 2018. un 2019.gada lauka sezonā: 
 
Svešzemju un invazīvo sugu uzskaite (teritorijā Nr.1) veikta šo sugu koncentrācijas vietās, 
galvenokārt gar takām un apdzīvotām vietām, kur sastopamas stihiski izveidotas kompostkaudzes 
un koku un krūmu zaru kaudzes. Uzskaitītas sugas un atzīmēta to aptuvenā aizņemtā platība (kvm) 
un skaits, kā arī noteikts aptuvenais augstums (m). Lielāko piesārņojumu veido vārpainā korinte 
Amelanchier spicata un melnaugļu aronija Aronia melanocarpa. Bez jau minētajām svešzemju 
invazīvajām sugām konstatēta arī baltā robīnija Robinia pseudoacacia un pīlādžlapu sorbārija 
Sorbaria sorbifolia.  
Abās pārējās teritorijās (Nr.2. un Nr.3) konstatētas ļoti lielas zaru kaudzes un kompostkaudzes. 

Vietām atsevišķi vārpainā korinte Amelanchier spicata krūmi (14.03.2019.apsekojums).  
 
Fotofiksācija (2018.gada 4.jūlijā) 
 

 
 
Galvenokārt gar gājēju taciņām sastopamas citzemju invazīvās sugas – attēlā melnaugļu aronija 
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Citzemju invazīvās sugas koncentrējas lielā skaitā pie dzīvojamo māju rajona 
 
 
 
Fotofiksācija (2019.gada 14.martā) 
 
 

 
 
Kompostkaudzes teritorijā Nr.2  
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Stihiski veidotās zaru kompostkaudzes, kas mazina dabiskā boreālā meža biotopa kvalitāti dabiskā 
pie ciemata robežas teritorijā Nr.3 

 

Atkritumi no mazdārziņiem ir ekspansīvo un invazīvo augu izplatības avoti teritorijā Nr.3 
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C1 RĪCĪBA. V. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA GARUPĒ  

 
Mērķsugas: puķu sprigane Impatiens glandulifera 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Carnikavas novada piekrastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros 
(2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Garupē ietver mežu joslu dienvidos un rietumos ap Garupes apdzīvoto 
vietu. Tuvāk Langas upei esošie meža nogabali ir sausieņu meži, kur dominē parastā priede Pinus 
sylvestris. Pēc augšanas apstākļu tipa šie meži pieder silam un lānam. Ir gan vidēja vecuma, gan vecas 
mežaudzes (160 gadi). Susinātajā daļā izveidojies platlapju kūdrenis ar jauktu koku audzēm 
(melnalksni Alnus glutinosa, parasto egli Picea abies, āra bērzu Betula pendula un parasto priedi). 
Mežu vecums pārsvarā ir lielāks par 100 gadiem. Šāds mežs attīstās pēc dumbrāja vai zemā purva 
nosusināšanas un to raksturo auglīgas augsnes, kuras ir kā būtisks faktors atsevišķu invazīvu augu 
sugu, piemēram, puķu spriganes Impatiens glandulifera attīstībai un izplatībai. Uz ceļa pusi vairāk 
izplatīts damaksnis un susināts slapjais damaksnis jeb šaurlapju ārenis. Aplūkojamie biotopi pieder 
priežu sausieņu mežiem (F.1.1. kods Latvijas biotopu klasifikatorā), melnalkšņu platlapju 
kūdreņiem (F.3.4.2.). 
Teritorija Garupē (1.6. pielikums) no vienas puses robežojas ar blīvi apbūvētu teritoriju, kur 
privātmājām apkārt dārzi, ierīkoti apstādījumi; no otras puses ar sausiem un mēreni mitriem vai pat 
slapjiem mežiem. Būtiski ir tas, ka ziemeļdaļā gar teritoriju ir ūdenstece Langa, kas ir kā dabisks 
koridors. Gan Garciemā, gan Garupē plānotās darbības teritorijas saskaras vai ir tuvu autoceļam un 
dzelzceļam. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Daļa plānotās darbības teritorijas atbilst labas kvalitātes ES nozīmes biotopam 2180 Mežainas 
piejūras kāpas. Mežaudzi veido parastā priede Pinus sylvestris, krūmu stāvā parastais pīlādzis 
Sorbus aucuparia un parastā ieva Padus avium, zemsedzē dominē sausiem mežiem raksturīgas sugas 
- liektā sariņsmilga Lerchenfeldia flexuosa, brūklene Vaccinium vitis-idaea, parastais virsis Calluna 
vulgaris un ir izteikts sūnu stāvs, ko veido spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens, Šrēbera rūsaine 
Pleurozium schreberi un citas. Ciemata (Garupes) pusē sastopamas invazīvās svešzemju sugas - puķu 
sprigane Impatiens glandulifera, kā arī vārpainā korinte Amelanchier spicata. 
Otrpus Langas upei, nelielā palienes joslā mežaudze neatbilst ES nozīmes biotopam, ir ļoti biezs 
krūmu pamežs. Teritorijas dienviddaļā ir dažāda vecuma, galvenokārt jauni egļu, priežu un susināti 
melnalkšņu meži, kas neatbilst ES nozīmes biotopa prasībām. Abās minētajās daļās sastopama puķu 
sprigane. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis: daļa - mežainās piejūras kāpas atbilst labas kvalitātes biotopam, 
pārējā teritorija nav ES nozīmes biotopi. 
  
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: teritoriju ir plānots apmeklēt 2019.gada aprīlī – maijā, lai 
veiktu puķu spriganes un vārpainās korintes platību detālu uzskaiti. 
 
 
Īpaši aizsargājamo sugu monitoringa vēsturiskie dati: nav datu. 
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Fotofiksācija (2017.gada 18.decembrī un 2018.gada 12.martā) 
 

 
 
Langas upes apkārtne tuvāk Garciemam - puķu spriganes audzes koncentrējas gar ūdensteci 
 

 

Puķu sprigane ir aptuveni 1,5 m augsta, ziedoša un vairotiesspējīga  
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C1 RĪCĪBA. VI. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA CARNIKAVĀ  

 
Mērķsugas: krokainā roze Rosa rugosa 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto invazīvo augu sugu ierobežošanu 
Carnikavas novada piekrastē projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros 
(2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Carnikavā atrodas starp Gaujas grīvas kreiso krastu un Rīgas līča krastu. 
Teritorijā dominē pelēkās kāpas, kurās augāju veido galvenokārt lakstaugi un sūnas; uz dienvidiem 
pieaug savrup augošu krūmu un to grupu īpatsvars. Tās pārstāv pelēko kāpu kserofītisko tipu. Kāpas 
vietām ir izbraukātas. Uz zālāju un ūdenstilpes pusi izveidojies krūmājs un augstu lakstaugu audzes. 
Konstatēta invazīvā augu suga krokainā roze Rosa rugosa. Aplūkojamais biotops pieder priežu 
pelēkajām kāpām (B.2.2.1.).   

Teritorija (1.4. pielikums) robežojas ar priekškāpu, pludmali, Gaujas upi, palieņu zālājiem, 
krūmājiem, takām un tālāk ar ūdenstilpi ar apdzīvotu vietu (apbūves teritoriju, kur ir apstādījumi). 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā atrodas galvenokārt plašas un atklātas piejūras kāpas, kas atbilst ES 
nozīmes biotopiem 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, izteikti kserofītiskais variants un 
nedaudz arī biotops 2120 Priekškāpas. Priekškāpa ir izteikti augsta, augāju veido galvenokārt 
smiltāju kāpuniedre Ammophila arenaria, nedaudz arī smiltāju kāpukviesis Leymus arenarius, 
slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios u.c. Pelēkās kāpas ir ar izteikti viļņotu reljefu, to augāju veido 
biotopam raksturīgās augu sugas – kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria, 
čemurainā mauraga Hieracium umbellatum u.c., un ir izteikts izveidojies stabils sūnu stāvs, ko veido 
sirmā sarmenīte Racomitrium canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis. Kopējais koku un krūmu 
stāva segums ir zem 20%, kas ir raksturīgi atklātām pelēkajām kāpām – galvenokārt atsevišķas 
priedītes Pinus sylvestris un kārkli Salix spp. Teritorijas dienvidrietumu daļā koku un krūmu 
daudzums palielinās, sastopamas priežu grupas un skarajaudzes, kā arī ātri augošas priedes, 
augstākas par 1 m, arī nobiru slānis ir biezāks, tādēļ šeit sastopamas lielākas audzes ar krokaino rozi 
Rosa rugosa. Pelēkā kāpa dienvidrietumos robežojas ar bērzu un priežu audzēm.  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis: Priekškāpas un pelēkās kāpas novērtētas kā labas kvalitātes biotopi, 
taču invazīvās sugas krokainās rozes izplatība pasliktina to dabisko kvalitāti, jo maina augāja 
dabisko struktūru. 
  
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Veikta totālā invazīvās svešzemju sugas – krokainās rozes Rosa rugosa uzskaite un fotofiksācija. 
Krokainās rozes audzes vairāk koncentrējas teritorijas dienvidrietumu daļā, taču atsevišķi lieli ceri 
ir konstatēti arī pārējā kāpu daļā. Rozes audzes ir vitālas – ar ziediem un  augļiem, to vidējais 
augstums variē no 0,3 līdz 1,5 m . Kopumā roze aizņem palielas platības, vietām tās ir ieaugušas starp 
citiem krūmiem – parasto ievu Padus avium, grimoni Cornus spp. 
 
Īpaši aizsargājamo sugu monitoringa vēsturiskie un aktuālie dati:  
Vēsturiskie dati (DDPS Ozols) liecina, ka aptuveni 30 gadu atpakaļ šeit ir bijušas vairākas atradnes 
ar kailo dobspārni Cenolophium denudatum (tuvāk Gaujas krastam) un jūrmalas kamieļzāli 
Corispermum intermedium. Šobrīd apsekojumos šīs sugas nav izdevies vairs konstatēt, iespējams, 
biotopa pārveidošanās dēļ – aizaugot ar krūmiem un augstajiem lakstaugiem. 

Jau vēsturiski atklātās kāpas pie Gaujas grīvas ir bijušas nozīmīgas putnu sugu ligzdošanai un  
migrāciju laikā. Nesenākie dati (2013.g. novērojumi) joprojām liecina, ka šeit ligzdo stepes čipste 
Anthus campestris, arī 2018.gada vasarā stepes čipste ir novērota, iespējams, sekmīgi ligzdojam. 
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Fotofiksācija (2018.gada 2.jūlijā) 
 

 

Ziedošas krokainās rozes audzes 

 

Krokainā roze veido zemas audzes pelēkajā kāpās  
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C1 RĪCĪBA. VII. CITZEMJU INVAZĪVO AUGU SUGU IEROBEŽOŠANA KALNGALĒ  

 
Mērķsugas: Tatārijas salāts Lactuca tatarica. 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Plānotās darbības teritorija ir 8,4 ha liela, tā atrodas piejūras atklātajās kāpās Kalngales pludmalē. 
Tajā atrodas augsta priekškāpa, kurā augāju galvenokārt veido smiltāju kāpuniedre Ammophila 
arenaria un smiltāju kāpukviesis Leymus arenarius, kā arī smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. 
Priekškāpā notiek aktīva smilts pārpūšana un akumulācija. Šeit invazīvā svešzemju suga Tatārijas 
salāts Lactuca tatarica aizņem aptuveni 10% no biotopa platības. Pelēko kāpu veģetāciju veido 
smilts grīslis Carex arenaria, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, kodīgais laimiņš Sedum 
acre kāpu auzene Festuca sabulosa, kā arī tikai piejūrā sastopamā suga - jūrmalas pērkonamoliņš 
Anthyllis maritima un citas. Par pelēko kāpu nosacītu stabilitāti liecina izteikts pelēkām kāpām 
raksturīgo sūnu un ķērpju klājiens ar sirmo sarmenīti Racomitrium canescens un noras vijzobi 
Syntrichia ruralis un kladoniju sugām Cladonia spp. Invazīvā svešzeju suga Tatārijas salāts pelēkajās 
kāpās novērots vietām, nelielās grupās. 
 
Plānotās darbības teritorija (1.7. pielikums) Kalngalē uz ziemeļaustrumiem un dienvidrietumiem 
robežojas ar primārajām kāpām un pelēkajām kāpām, kuras pēc sugu sastāva un augāja struktūras 
ir līdzīgas jau iepriekš aprakstītajām plānotās darbības poligonā, tai skaitā arī ir novērojama  
Tatārijas salāta invāzija. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Teritorijā sastopamie biotopi ir Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi: 2120 Priekškāpas un 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Priekškāpā ir sastopami visi raksturīgie augi, ir arī 
neliels koku un krūmu apaugums (5%). Pelēkās kāpas ir vērtētas ar divām atsevišķām anketām, jo 
ir atšķirīgas sukcesijas stadijas, ko parāda lielāks aizaugums ar kokiem un krūmiem (līdz 60% 
biotopa platības) pelēkā kāpā, kas robežojas ar mežaino kāpu, sastopamas arī vecas, vēja appūstas 
priedes. Veģetācijas ziņā atšķirību nav, viscaur sastopami pelēkām kāpām raksturīgie augi, kā arī 
sūnas un ķērpji.  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Priekškāpas vērtētas kā labas kvalitātes biotops, taču to vērtību mazina Tatārijas salāta invāzija. 
Pelēkās kāpas atbilst vidējas kvalitātes biotopam, jo ir būtiska antropogēna ietekme – pludmales 
apmeklētāju takas un stihiski ierīkotas atpūtas vietas (soliņi no sausajiem kokiem) un daudz 
ugunskura vietu. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas pirmizpēte notika vēlā 2018.gada rudenī, veģetācijas sezonas beigās, kad teritorija tika 
izvēlēta unn plānota darbība. Veģetācijas un detāla invazīvās sugas Tatārijas salāta uzskaite tiek 
plānota 2019.gada pavasarī. 
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C2 RĪCĪBA. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠIE  PASĀKUMI 
MANGAĻSALĀ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.1.8.) 

Vieta Mērķbiotops Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Mangaļi 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas, 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas,  
2180 Mežainās piejūras kāpas 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

87,3 2112 
2120 
2130* 
2180 

3,4 
14,7 
10,6 
44,3 

   KOPĀ:  73,0 
1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sākotnējais atzinums par krasta procesiem un erozijas mazināšanas iespējām Dabas parka Piejūra 
(Mangaļu, Daugavgrīvas un Rītabuļļu teritorijā)(30.03.2018.)  
Mūsdienu krasta reljefs Mangaļu iecirknī ir izveidojies uz bijušās Daugavas iekšējās deltas ārmalas. 
Mangaļu iecirknis iezīmē Rīgas līča virsotnei ļoti raksturīgu krastu tipu, kurā vēsturiski ir dominējusi 
sanešu uzkrāšanās un plašu, zemu un līdzenu piekrastes teritoriju veidošanās. Tomēr kopš Rīgas 
teritorijā ir notikusi Daugavas krastu un gultnes regulēšana, apstākļi Rīgas līča krasta zonā arī ir 
sākuši mainīties. Izmaiņas galvenokārt skārušas Daugavas vārtiem tuvākos krasta iecirkņus, kuros 
kopš 20 gs. vidus ir pastiprinājusies krasta erozija. Pieaugot atpūtnieku un piekrastes apmeklētāju 
pieplūdumam Mangaļu iecirknī nozīmīga kļūst arī tieši antropogēni izraisīta erozija – galvenokārt 
vēja erozija, kura, savukārt, ilgākā laika posmā var novest arī pie viļņu erozijas pastiprināšanās, jo 
vēja erozijas rezultātā primāro kāpu smiltis tiek pārpūstas dziļāk iekšzemē un pamet aktīvo krasta 
sistēmu – primārās kāpas vairs pilnībā neveic savu „amortizatora” funkciju.  

Krasta dabiskā atjaunošanās Mangaļos notiek samērā lēni dažādu dabisku un antropogēnu iemeslu 
dēļ, pludmales augšējā daļā un embrionālo kāpu zonā ir ļoti augsta antropogēnā slodze (veģetācijas 
izbradāšana). Primāro un sekundāro kāpu eroziju aizsāk piekrastes apmeklētāju pārvietošanās pa 
virspludmales reljefu – tā tiek traucēta tur dabiski esošās smiltāju veģetācijas attīstība, kas, savukārt, 
noved pie vēja nesto smilšu brīvas ceļošanas. 

Mangaļu krasta posmā ir pieļaujama un ieteicama primāro un sekundāro kāpu preterozijas 
pasākumu realizācija, kuras galvenais mērķis būtu vēja erozijas riska mazināšana esošajās 
problēmvietās, krasta procesu nepārtrauktības saglabāšana un teritorijas rekreācijas kvalitātes 
uzlabošana, nodrošinot primāro kāpu biotopu atjaunošanos vietās, kur tie bojāti. Būtiskākais vēja 
erozijas cēlonis ir antropogēns (sanešu pieplūdes kritums no Daugavas, kā arī augsta „rekreācijas 
slodze”), vēja erozija nerada būtisku krasta atkāpšanās risku, bet pazemina primāro kāpu biotopu 
kvalitāti. Ņemot vērā smilšaino nogulumu ievērojamo klātbūtni visa krasta nogāzē (arī tā zemūdens 
daļā), kāpu graudzāļu stādījumu ierīkošana varētu veicināt embrionālās kāpas augšanu mērķa 
teritorijā, kas būtiski samazinātu pamatkrasta erozijas risku. Var samērā droši pieņemt, ka Mangaļu 
piekrastes teritorijas gadījumā eolās akumulācijas veicināšana izrādīsies pietiekama, lai aizpildītu 
esošos deflācijas perēkļus un nodrošinātu jaunu embrionālo kāpu (2110) biotopa zonu veidošanos, 
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kas, savukārt, labvēlīgi ietekmētu aiz tās esošās priekškāpas (2120) stabilitāti un atjaunošanās 
sekmēs pēc viļņu erozijas vētru laikā. 

Krastu procesu monitorings Mangaļu piekrastē 

Mangaļu piekrastē krasta procesu monitorings tika uzsākts pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu 
sākumā. Par šo laika posmu ir pieejama ļoti detalizēta un ērti interpretējama informācija, kas 
raksturo krasta nogāzes augšējās daļas dinamiku un pārveidošanās tendences.Kopumā Mangaļos 
pēdējo 30 gadu laikā (monitoringa tipa novērojumi uzsākti 1988. gadā) galvenokārt ir novērots 
līdzsvara stāvoklis – erozijas epizodes mijas ar ilgākiem „miera” un akumulācijas epizodēm. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā sastopamie biotopi ir Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  
2110_1 Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas un 2130*_3 Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas, izteikti kserofītiskais variants. Embrionālās kāpas ir sastopamas ļoti nelielā platībā, tajās 
dominējošā augu suga ir biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides, sastopama arī neīstā tūsklape 
Petasites spurius, smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius u.c. Priekškāpu veģetācijai ir mozaīkveida 
struktūra, vietām vairāk tajā dominē smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, kas liecina par 
periodisku smilšu pārpūšanu, arī smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius vietām uzrāda ekspansīvu 
raksturu, pārējie raksturīgie augi ir lauka vībotne Artemisia campestris, smiltāja auzene Festuca 
arenaria, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, jūrmalas 
pērkonamoliņš Anthyllis maritima, pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus.  
Pelēko kāpu veģetāciju veido kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria, čemurainā 
mauraga Hieracium umbellatum, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima, kodīgais laimiņš 
Sedum acre  un citas, kā arī pelēkām kāpām raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte Racomitrium 
canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis.  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Vidējas līdz labas kvalitātes, galvenās negatīvās ietekmes ir kāpu izmīdīšana, stihiski izveidojušās 
takas fragmentē priekškāpas un pelēkās kāpas veģetāciju, kopumā mazinot biotopa kvalitāti. 
Embrionālajās kāpās un priekškāpās nedaudz vietām ir sastopama invazīvā svešzemju suga 
Tatārijas salāts Lactuca tatarica, kas apdraud dabisko veģetācijas struktūru. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte notika 15.oktobrī, tika veikta fotofiksācija noteiktos punktos  gan no pludmales, gan 
priekškāpā, gan pelēkajās kāpās. Fiksētas galvenās antropogēnās slodzes ietekmes vietas – takas un 
to apkārtne. Veģetācijas apraksti veikti, atliekot trīs konstantās transektes perpendikulāri kāpu 
šķērsprofilam. 
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Fotofiksācija (15.10.2018). 

 

Priekškāpas fragmentē apmeklētāju izveidotās takas 

 

Priekškāpās novērojama erozija, ko veicina apmeklētāju plūsma 
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C3 RĪCĪBA. LAGŪNAS ATJAUNOŠANA  

Paredzētās darbības mērķis 

 
Paredzētās darbības mērķis ir piekrastes lagūnu atjaunošana un apsaimniekošana, kā rezultātā 
palielināta atklāta ūdensklaja platība (bez lakstaugiem, krūmiem vai kokiem), kā arī augāja 
struktūru un augu sugu daudzveidošana, t.sk. samazinājies parastās niedres Phragmites australis 
īpatsvars. Nodrošinātas piemērotas ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas ar lagūnām saistītām 
putnu sugām. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 1.9.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā 

teritorijā 
Daugavgrīva, 
Buļļu sala, Rīgas 
pilsētas teritorijā 

 

1150* Lagūnas   
1630* Piejūras zālāji  

4,96 14,3 6270* 
1150* 
1630* 

0,6 
0 
0 

   KOPĀ: 0,6 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.) , kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto lagūnu atjaunošanu un 
apsaimniekošanu Daugavgrīvā projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” 
ietvaros (2017.gada 20.augustā, sagatavoja B.Laime):  
Plānotās darbības teritorija Daugavgrīvā ir fragments no plašāka vienota lagūnu – niedrāju 
ekosistēmu kompleksa, kas aizņem lielāko daļu dabas parka lieguma zonā Daugavgrīvā. Spēcīgās 
vētrās šī teritorija pārplūst ar jūras ūdeni. Iepriekšējā reizē 2005. un 2006. gadā teritorija bija 
pārplūdusi pilnībā līdz pat uzbērumam, kas norobežo niedrāju no apbūves teritorijas. Ņemot vērā 
priekškāpas valni un pelēko kāpu joslu, applūšana ar jūras ūdeni tomēr notiek ļoti reti. Tāpēc 
lagūnās ūdens ir salīdzinoši ļoti vāji iesāļš. Raksturojot reljefu, redzams, ka līdzena teritorija mijas 
ar ieplakām, no kurām dziļākajās visu gadu ir ūdens. Seklākās lagūnas vasarā izžūst un sukcesijas 
gaitā aizaug ar niedrēm un citiem augstiem lakstaugiem. 
Dominējošā suga plānotās darbības teritorijā ir parastā niedre Phragmites australis, kuras segums 
augājā tuvāk lagūnām un mitrākajās ieplakās sasniedz 80-90%. Nelielā skaitā ar maziem segumiem 
šādās vietās sastopama arī parastā zeltene Lysimachia vulgaris, purva madara Galium palustre un 
indīgais velnarutks Cicuta virosa. Virzienā uz zālājiem niedres audzes kļūst skrajākas un lielāks 
īpatsvars ir platlapainām augu sugām. Bez iepriekš pieminētajām sugām sastopama arī purva usne 
Cirsium palustre, dūkstu madara Galium uliginosum, bruņu ķiverene Scutellaria galericulata, Eiropas 
vilknadze Lycopus europaeus, platlapu cemere Sium latifolium un divrindu grīslis Carex disticha. 
Vietām niedrājā ir atsevišķi kārklu krūmi vai pat to grupas. Virzienā uz jūru teritorijā ietilpst krūmu 
josla un lapu koku audzes, kuras pārsvarā veido āra bērzs Betula pendula un parastā apse Populus 
tremula. 
Pēc Latvijas biotopu klasifikatora aplūkojamais biotops atbilst biotopam „A.5. Piekrastes lagūnas”. 
Daugavgrīvas atjaunojamo lagūnu teritorija robežojas ar dažādiem zālājiem, lapu koku audzēm, 
krūmājiem, kā arī citām lagūnām. Uz Rīgas līča pusi teritorijai pieguļ labiekārtota izziņas taka, kurā 
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mitrākajās vietās ir ierīkotas koka laipas un vairākās vietās izvietoti informatīvie stendi par dabas 
vērtībām Daugavgrīvas zālājos. Uz ziemeļaustrumiem teritorijai pieguļ viena no lielākajām 
Daugavgrīvas lagūnām, kurai blakus uz mākslīgi uzbērta smiltāja augāju veido krūmāji un jauktu 
koku audzes. Tur ir konstatēts invazīvās un ekspansīvās augu sugas ar augstu sastopamību (skat. 
Projekta aktivitāti C1, Daugavgrīva). 
Laikā no 2003.–2005. gadam šajā teritorijā tika pļautas niedres piejūras zālāju atjaunošanai un 
aizsardzībai. Tas tika veikts projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” 
(Life projekts LIFE02 /NAT/LV008498) ietvaros. Šā projekta laikā tika aprobēta arī niedru 
dedzināšana. Vēl pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados teritorijā ganījās 
mājlopi. Šajā laikā nebija īpaši ierīkotu aploku un mājlopi brīvi pārvietojās pa Daugavgrīvas zālājiem 
un mitrājiem. 
 
Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorija ietilpst plašā kompleksā, kas kopumā definējams kā Eiropas Savienības 
nozīmes aizsargājams biotops 1150* Lagūnas. Tiešās darbības teritorijā ir ļoti nelieli atklāta ūdens 
klajumi, tajos sastoamie augi ir parastais elsis Stratiotes aloides, bet  praktiski nav sastopamas 
iesāļūdeņu ūdensaugu sugas. Visā teritorijā dominē vienlaidus veģetācija ar parasto niedri 
Phragmites australis un nedaudz citu sugu piejaukumu (minētas eksperta atzinumā).  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Šobrīd biotops nav ilgstoši apsaimniekots un aizaugošs (ir izolēts no jūras). Kvalitāte ir zema. 
 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta 2018.gada 5.aprīlī ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem. Teritorija 
ir pilnībā applūdusi ar ūdeni, fotofiksācija ir veikta no laipas. Teritorijas rietumdaļā ir sastopami 
kārkli Salix spp. un liela grupa ar āra bērzu Betula pendula. Fotoattēli, kur redzama lagūna kopumā 
ir uzņemti ar dronu 10.maijā. 
 
 
 
Fotofiksācija (2018.gada 5.aprīlī un 10.maijā) 
 

 
 
Foto uzņemts ar dronu (10.05.2018.), redzama teritorijas veģetācijas struktūra – vienlaidus parastās 
niedres audzes, lielu koku un krūmu grupas.  
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Raksturīgā veģetācija – parastās niedres blīvas audzes un krūmi (05.04.2018.) 

  

Fotofiksācija no skatu torņa virzienā uz lagūnu. Redzamas augstas niedru audzes un krūmu, koku 
grupas. 
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Nelielās platībās sastopamas arī atklātas ūdens platības, gar krastiem augstas un blīvas niedru 
audzes. 
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C4 RĪCĪBA. PIEJŪRAS ZĀLĀJU ATJAUNOŠANA  

Paredzētās darbības mērķis 
 
Vakarbuļļu pļavu atjaunošana un uzturēšana, kā rezultātā izveidojies atklāts zālājs  (atbrīvots no 
kokiem un krūmiem) bez vecās kūlas vai tās ir maz, augājs ar lielu augu sabiedrību un sugu 
daudzveidību.  
 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.1.10.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods un 
platība (ha)1 visā 

teritorijā  

Vakarbuļļi 1630* Piejūras zālāji 
6430_1 Eitrofas augsto lakstaugu 
audzes, krastmalu variants 
 
Purva mātsakne Angelica palustris 
Grieze Crex crex 
 

4,5 10,1 1630* 
6430 

7,9 
Precizēsies 

    KOPĀ:  
1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 
 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto zālāju atjaunošanu un 
apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās (2017.gada 10.augustā, sagatavoja B.Laime):  
Vakarbuļļu pļavas pieder pie periodiski applūstošām teritorijām, jo robežojas ar Buļļupi, kas 
savukārt ir saistīta ar Lielupes ieteku Rīgas līcī. Tādējādi teritoriju ietekmē procesi jūrā, ūdens 
līmeņa svārstības, vējš un viļņošanās, jūras ūdens pārplūšana, radot iesāļu vidi. Nozīmīgs augāju 
ietekmējošs faktors ir mikroreljefs, kas pļavās nosaka dažādus mitruma apstākļus un ir ietekmējis 
augāja mozaīkveida struktūras attīstību. Mitru zālāju platības mijas ar mēreni mitriem vai slapjiem 
zālājiem, nelielās platībās ar sausiem zālājiem. Teritorijas austrumdaļā liels īpatsvars ir augstiem 
lakstaugiem, no kuriem dominē parastā niedre Phragmites australis, parastā vīgrieze Filipendula 
ulmaria, dižzirdzene Angelica archangelica. Zemākajos lakstaugu stāvos sastopama pļavas lapsaste 
Alopecurus pratensis, pļavas spulgnaglene Coronaria flos-cuculi, pļavas ķērsa Cardamine pratensis, 
purva madara Galium palustre, maura retējs Potentilla anserina, mitrākajās ieplakās purva purene 
Caltha palustris. Vietām konstatēts arī jūrmalas āžloks Triglochin maritimum un zemeņu āboliņš 
Trifolium fragiferum, kas liecina par iesāļu vidi un ir indikatori piejūras zālājiem. Sausākās vietās 
liels īpatsvars ir pūkainajai pļavauzītei Helictotrichon pubescens, sastopama kodīgā gundega 
Ranunculus acris, vanagu vīķis Vicia cracca, šaurlapu ceļteka Plantago lanceolata, parastais pelašķis 
Achillea millefolium un citi augi. Te konstatēta arī jūrmalas armērija Armeria maritima, kurai Latvijā 
zināmas tikai dažas atradnes, kuras galvenokārt saistītas ar piejūru. Virzienā uz priežu sausieņu 
mežu, vairāk dominē pelēko kāpu augu sugas (smilts grīslis Carex arenaria, čemurainā mauraga 
Hieracium umbellatum, zilganā kelērija Koeleria glauca u.c.). Gar Buļļupes krastu izveidojušās augsto 
lakstaugu audzes, kurās aug parastā niedre Phragmites australis un zilganais meldrs Scirpus 
tabernaemontani, vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria, pūkainā kazroze Epilobium hirsutum, žogu 
dižtītenis Calystegia sepium, lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum, ārstniecības baldriāns 
Valeriana ofiicinalis, vairākas augsto grīšļu grupas sugas. Tā kā šī ir pārejas josla starp upi un zālāju, 
tālāk kāpu, tad šeit sastopama liela augu sugu daudzveidība, kur samērā šaurā upes krastā vienkopus 
ir dažādu biotopu sugas. Vietām aug arī krūmi un koki, piemēram, melnalksnis Alnus glutinosa un 
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parastā priede Pinus sylvestris. Neraugoties uz pļavu un Buļļupes krastu neapsaimniekošanu jau 
vairākus vai pat 10 gadus, tomēr šajā teritorijā ir liela augu sugu daudzveidība. 
Vakarbuļļu zālāji robežojas ar piejūras kāpu mežu, melnalkšņu staignāju, lagūnām un niedru 
audzēm, kā arī Buļļupi. 
Zālāji atbilst Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamiem biotopiem: 1630*Piejūras zālāji. Būtiski, ka 
piejūras zālāji ir biotops, kas noteikts kā prioritāri aizsargājams Eiropas Savienībā un Latvijā. Gar 
Buļļupi izveidojies augājs pieder Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamam biotopam 6430 Eitrofas 
augsto lakstaugu audzes, krastmalu variants 6430_1. 
Plānotās darbības teritorijā konstatētas vairākas Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas (Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 396, 2000. gada 14. novembrī), no kurām purva zirdzene (purva mātsakne) 
Angelica palustris ir iekļauta arī Eiropas Savienībā aizsargājamo augu sugu sarakstā (Eiropas 
Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību). Kā ļoti reta suga Latvijā atzīmējama jūrmalas armērija Armeria maritima, arī jūrmalas 
āžloks Triglochin maritimum un zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum. Bagātīgas audzes veido 
jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus. 
 
 
Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
2017.gada anketā uzrādīts, ka zālājs atbilst ES nozīmes biotopam 1630*, dabiskā zālāja 
indikatorsugas sastopamas (ar augstu sastopamību) 70% platības, ekspansīvās jeb apdraudošās 
sugas  - parastā niedre Phragmites australis un divrindu grīslis Carex disticha dominē 60% platības. 
Ir sastopami nevēlami atsevišķi koki (aptuveni 2% segums). Nepieciešama atjaunojoša pļaušana vai 
ganīšana. Iepriekšējā apsaimniekošana – 2017.gadā nopļautas niedres, kas arī novāktas. Atsevišķi 
sausajā zālājā talkas veidā vākta kūla 2017. gada pavasarī. Zālāja sausajā daļā ir izdalās augu 
sabiedrības ar jūrmalas armēriju Armeria maritima, kurā veģetāciju galvenokārt veido raupjā 
auzene Festuca trachyphylla, tīruma āboliņš Trifolium arvense, smiltāju grīslis Carex arenaria u.c. 
Prakstiski vienīgā biotopam raksturīgā augu suga, kas ir konstatēta zālājā ir purva mātsakne 
Angelica palustris, pavisam nedaudz – Buļļupes piekrastē ir vēl divas piejūras zālāja biotopam 
nozīmīgas sugas - jūrmalas āžloks Triglochin maritimum un zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum. 
2018.gada sezonā ir izdalīts atsevišķs biotops - 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes gar Buļļupi. 
Tas ir ilgstoši neapsaimniekots, krūmi un atsevišķi lielāki koki ir sastopami visā platībā, veģetācijā 
dominē parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, parastā niedre Phragmites australis, kā arī sastopama 
dižzirdzene Angelica archangelica, žoga dižtītenis Calystegia sepium, lielā krastkaņepe Eupatorium 
cannabinum u.c. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Zālājs ir vidējas kvalitātes biotops, viscaur sastopams vielaidus kūlas slānis, kas neļauj attīstīties 
daudzveidīgam augājam, kas raksturīgs piejūras zālāja biotopam. Eitrofo lakstaugu audzes biotops 
ir zemas kvalitātes, jo netiek apsaimniekots un ir aizaugošs. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Veģetācijas sezonā vairākkārtīgi ir veikti apsekojumi, lai konstatētu situāciju. Pirmā apsekošana 
notika 2017.gada oktobrī, sezonas beigās. Veikts detāls 6430 monitorings – raksturota veģetācija 
parauglaukumos, ejot pa noteiktu transekti. 2018.gada pavasarī ir veikts teritorijas fotofiksācija ar 
dronu visa zālāja kompleksa raksturošanai. Vasarā ir veikta fotofiksācija no noteiktiem punktiem, 
kā arī atlikti vairāki nejauši veģetācijas parauglaukumi, kuros raksturotas augu sugas un to segums 
(%), kā arī atsevišķās veģetācijas struktūras katrā. 
 
Īpaši aizsargājamo sugu monitoringa vēsturiskie dati: 
Īpaši aizsargājamo augu sugu uzskaite plānotās darbības teritorijā ir veikta regulāri (2011., 2012., 
2015. gadā), kā arī ir veikts detāls purva mātsakne Angelica palustris populācijas un dzīvotņu 
stāvokļa novērtējums (2016.gadā). Vakarbuļļos atradnes stāvoklis vērtēts kā viduvējs, un kā 
galvenais apdraudošais faktors ir nepietiekoša apsaimniekošana un ekspansīvo sugu dominēšana. 
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Fotofiksācija (2018.gada sezonā) 
 

 
 
Veģetāciju veido parastā niedre, divrindu grīslis Carex disticha un citas. Zālājs ir ļoti bagātīga 
jumstiņu gladiolas Gladiolus imbricatus atradne (Foto 03.07.2018.) 
 

 

Raksturīga līdz 1,2 m augsta veģetācija (Foto 03.07.2018.) 
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Piejūras zālāja sausākajā biotopa daļā sastopama jūrmalas armērija Armeria maritima (Foto 
05.08.2018.) 

 
 

 
 
Zālāja daļā dar Buļļupi, pašā ūdens malā sastopams jūrmalas āžloks Triglochin maritimum 
(Foto 05.08.2018.) 
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Gar Buļļupi atrodas ES nozīmes biotops – 6430 Eitrofo augsto lakstaugu audzes (Foto 03.07.2018.). 
 

 
 
Eitrofo lakstaugu audzes nav apsaimniekotas, aizaug ar krūmiem un atsevišķiem kokiem (Foto 
05.08.2018.) 
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C5 RĪCĪBA. PRIEKŠKĀPU, PELĒKO UN MEŽAINO KĀPU 
ATJAUNOŠANA  MANGAĻSALĀ  

Paredzētās darbības mērķis 
 

Darbības veikšanas mērķis ir  radīt apstākļus, lai pelēko kāpu augājam ir raksturīga mozaīkveida 
struktūra un atklāti smilts laukumi; mežainajās kāpās veikt audzes dabiskošanu.  

Plānoto darbu mērķis galvenokārt ir vērsts uz pelēko kāpu un mežainu piejūras kāpu atjaunošanu.  

Jārada apstākļi, lai var attīstīties pelēkās kāpas, kuru augājam raksturīga mozaīkveida struktūra: 
lakstaugi mijas ar sūnu un ķērpju plankumiem un joslām; ir atklātas smilts laukumi, taču to platība 
nav lielāka par 30% no kopējās biotopa platības; koku un krūmu nav vai ir tikai atsevišķas lēni 
augošas priedes. 

Mežainajās kāpās jāveicina mežaudzes dabiskošanās, ko raksturo dažādu dimensiju koki, lauces, 
dažādība zemsedzes augājā, neviendabīgums kokaudzes biezībā, reto sugu sastopamība. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 1.11.) 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu 
un apsaimniekošanu Mangaļos (2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
 
Plānotās darbības vieta ir Mangaļu piekraste, kas atrodas Rīgas pilsētā, starp Daugavas grīvu un 
Vecāķiem, teritorija ietver mežaino kāpu, pelēko kāpu un daļēji priekškāpu. Mangaļu piekraste 
pieder pie Rīgas līča dienvidu piekrastes, kurā dominē sanešu akumulācijas procesi, kuri ir 
noteicošie kāpu biotopu attīstībā. Vēja un pārpūsto smilšu ietekme ir viens no galvenajiem faktoriem 
gan atklāto, gan mežaino kāpu biotopu funkcionēšanā un raksturīgo sugu dzīvotņu nodrošināšanā. 
Jūras pusē teritorijai raksturīgas samērā augstas līdz vidēji augstas priekškāpas, pelēko kāpu josla, 
kas daļēji aizaugusi ar krūmiem un kokiem. Priekškāpā dominē smiltāja kāpuniedre Ammophila 
arenaria, kas liecina par periodisku smilšu pārpūšanu. Pelēkās kāpas pārstāv izteikti kserofītiskas 
augu sabiedrības. Dominē sausumizturīgas sūnu sugas, piemēram, noras vijzobe Syntrichia ruralis, 
kas cilvēka mazāk ietekmētās vietās veido vienlaidus zemsedzi. Tuvāk mežam un mežaudžu ielokā 
esošajās pelēkajās kāpās bagātīgi pārstāvēti ķērpji, pārsvarā kladonijas Cladonia spp. Priekškāpās un 
pelēkajās kāpās liels īpatsvars kārklu krūmājam. Te ir gan stādīti kārkli (veido saslēgtas joslas), gan 
dabiski izplatījušies un ieauguši, šobrīd jau veidojot stabilas audzes. Atsevišķi posmi atklāto kāpu 
joslā ir pārmērīgi izbradāti, radot plašas takas – atklātas smilts joslas. 
Pelēko kāpu josla visa aplūkojamā piekrastes posma garumā robežojas ar kāpu mežu, kurā dominē 
parastās priedes Pinus sylvestris audzes. Pēc meža taksācijas datiem šie meža nogabali pieder 
mētrājam, silam un lānam. Priežu vecums ir robežās no 18 līdz 58 gadiem, dominē 30-gadīgas 
audzes. Tie ir priežu stādījumi, kas ierīkoti ekoloģiski ļoti jutīgā piekrastes zonā, kurā ir gan spēcīga 
vides faktoru ietekme, gan pastāvīgi intensīva antropogēnā slodze. Atklātai piekrastei piegulošie 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods un 
platība (ha) visā 

teritorijā 

Mangaļi 2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainas piejūras kāpas 

40,3 96,8 2120 
2130* 
 
2180 
 

precizēsies 

   KOPĀ:  
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nogabali kopumā raksturojami kā pārāk blīvas mežaudzes ar nabadzīgu pamežu un zemsedzes 
stāvu. Pārsvarā dominē nobiras un ekspansīvās sūnu sugas (spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens 
un Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi). 
Plānotās darbības teritorija uz jūras pusi robežojas ar embrionālajām kāpām vai pludmali, kas 
atsevišķos posmos tiek intensīvi izmantota kā atpūtas vieta. Atkarībā no rekreācijas ietekmes 
intensitātes dažādos posmos embrionālo kāpu stāvoklis vērtējams no slikta līdz labam. Iekšzemes 
virzienā apsaimniekojamiem nogabaliem pieguļ kāpu meži, kuri pārsvarā ir vecāki par iepriekš 
aplūkotajiem, un šo mežu kokaudzes ir daudzveidīgākas pēc vecuma, augāja struktūras; sastopami 
lielu dimensiju koki, kritalas un citas nozīmīgas dabiskos mežus raksturojošas pazīmes. Ekoloģisko 
faktoru dažādība ir noteikusi arī zemsedzes augāja mozaīku. Piegulošo mežu teritorijā biežāk 
sastopamas retas augu sugas. Netālu no plānotās darbības teritorijas ir garlūpas racējlapsenes 
atradne. Tāpēc blakus teritorijas uzskatāmas par donorteritorijām, kuras dod iespēju augu, sēņu un 
dzīvnieku sugām ātrāk ieviesties un veidot populācijas atjaunotajos biotopos. 
Plānotās darbības teritorijā konstatēta Latvijā īpaši aizsargājamā augu suga pļavas silpurene 
Pulsatilla pratensis. 
 
Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā sastopamie biotopi ir Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  
galvenokārt 2180 Mežainas piejūras kāpas un 2130*_3 Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 
izteikti kserofītiskais variants, kā arī nedaudz 2120 Priekškāpas.  
Pelēkās kāpas ir sastopamas visā teritorijas garumā, tās ir vietām vairāk, vietām mazāk aizaugušas 
ar kokiem un krūmiem – parasto priedi Pinus sylvestris un kārklu sugām Salix spp. 
Pelēko kāpu augāju veido kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria, čemurainā 
mauraga Hieracium umbellatum, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima, lauka vībotne 
Artemisia campestris, kodīgais laimiņš Sedum acre, zilganā kelērija Koeleria glauca un citas, kā arī 
pelēkām kāpām raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte Racomitrium canescens un noras vijzobe 
Syntrichia ruralis.  
Dažviet plānotās darbības teritorijā pelēkajās kāpās sastopamas īpaši aizsargājamas augu sugas – 
smiltāju neļķe Dianthus arenarius, pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus, pļavas 
silpurene Pulsatilla pratensis.  
Mežaino piejūras kāpu kokaudzi veido galvenokārt vidēja vecuma parastā priede Pinus sylvestris, 
dažviet piejuaukumā sastopami atsevišķi lapu koki – parastā kļava Acer platanoides, āra bērzs Betula 
pendula, pamežā atsevišķi krūmi – Zviedrijas kadiķis Juniperus communis, parastais pīlādzis Sorbus 
aucuparia, dažviet vecāki kārkli Salix spp. Mežaudze ir gandrīz viena vecuma audze, bez bioloģiski 
veciem kokiem, un bez atvērumiem un klajumiem. Zemsedzi veido galvenokārt biezs sūnu slānis – 
spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens, Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi, maldinošā divzobe 
Dicranum spurium u.c., lakstaugu stāvs nav izteikts, dažviet sastopami sīkkrūmi – melnā vistene 
Empetrum nigrum, parastais virsis Calluna vulgaris, brūklene Vaccinium vitis-idaea, kā arī kāpu 
auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria, aitu auzene Festuca ovina, liektā sariņsmilga 
Lerchenfeldia flexuosa u.c. 
Priekškāpā veģetāciju veido smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis Leymus 
arenarius, lauka vībotne Artemisia campestris, smiltāja auzene Festuca arenaria, slotiņu ciesa 
Calamagrostis epigeios, čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, jūrmalas pērkonamoliņš 
Anthyllis maritima, pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Pelēko kāpu biotops ir zemas līdz vidējas kvaltiātes, vietām labas, taču viscaur ir liels aizaugums ar 
kokiem un krūmiem un nepieciešama kāpas biotopa atjaunošana; tikai nelielā daļā ir novērojama 
veģetācijas mozaīka (smilšu klajumu mija ar sūnu/ķērpju un lakstaugu veģetāciju), vietām ir ļoti 
biezs ekspansīvo sūnu slānis (spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens, Šrēbera rūsaine Pleurozium 
schreberi). Pelēkās kāpas negatīvi ietekmē arī kāpu izbradāšana un stihiski izveidojušās takas; visi 
minētie faktori kopumā mazina biotopa kvalitāti. 
Mežainā piejūras kāpa vērtēta kā zemas līdz vidējas kvalitātes biotops. Audzē trūkst dažadvecuma 
kokaudzes struktūras, kā arī bioloģisko daudzveidību veicinošas struktūras (liela izmēra kritalas, 
sausokņi), nav atvērumu vainaga klājā un dabiskas lauces. Veģetācijā trūkst atsegtu smilšainu 
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augsnes klajumu (tikai 1% teritorijas ir konstatētas), daudzviet ir ļoti biezs ekspansīvo sūnu segums, 
kas traucē jaunu priedīšu un ralsturīgo lakstaugu iesēšanos. 
Priekškāpas ir vērtētas kā vidējas līdz labas kvalitātes biotops, galvenās negatīvās ietekmes ir kāpu 
izmīdīšana un stihiski izveidojušās takas, kas fragmentē priekškāpas. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta 2018.gada oktobrī ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem pelēkajās 
kāpās. Pelēko kāpu un mežaino piejūras kāpu veģetācija ir raksturota atsevišķos veģetācijas 
parauglaukumos (pastāvīgi ierīkoti, atzīmēti ar GPD koordināti) dažādās nejauši izvēlētās vietās. 
Vērtēta veģetācija – kokaugu stāvs, lakstaugu sugu sastāvs un segums, kā arī nobiru un kūlas segums 
un biezums. Veikta parauglaukumu fotofiksācija. 
 
 

Fotofiksācija (10.10.2018. un 15.10.2018.)

 

Pelēko kāpu izbradājuma ietekme 
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Pelēko kāpu sedz diezgan blīvs aizaugums ar priedi un kārkliem 

 

Mežainās kāpas priežu audze – stādīta un vienmērīgi blīva (iezīmēti izcērtamie un atstājamie koki) 
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Mežainās kāpas veģetācija – raksturīgs ļoti biezs sūnu slānis, kas traucē citu raksturīgo sugu 
iesēšanos 
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C6 RĪCĪBA.  PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠIE PASĀKUMI 
GARCIEMĀ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 1.12.) 

Vieta Mērķbiotopi Tiešās darbības 
teritorijas platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods 
un platība (ha)1 

visā teritorijā 

Garciems, 
pie Eimuru 
kanāla 

1210 Viengadīgu augu 
sabiedrības uz sanesumu 
joslām 
1640 Smilšainas pludmales 
ar daudzgadīgu augāju 
2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas 
2180 Mežainās piejūras 
kāpas 

Platība precizēsies 
darbības veikšanas 
laikā 

?? 1210 
1640 
2120 
2130 
2180 

Preci-
zēsies 

 

   KOPĀ:  

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnas slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes 
biotopu stāvokli un veicamajiem pasākumiem C6 aktivitātes ietvaros Garciemā (demonstrāciju 
teritorija 3), C7 aktivitātes ietvaros Carnikavā un C8 aktivitātes ietvaros Lilastē (15.10.2017., 
sagatavoja J.Lapinskis): 

Krasta posms no Kauguru raga līdz Pabažiem ir veidojies dominējot krasta sanešu akumulācijai. Par 
lielo smilšu krājumu Garciema–Lilastes iecirknī liecina ļoti plašā (40-60 m) pludmale un primāro 
kāpu josla. Gan uz DA, gan ZR no Garciema (Eimura kanāla grīvas), kā arī Lilastes iecirknī ir 
sastopamas priekškāpas, kuru absolūtais augstums vietām sasniedz 6–7 m. Tomēr tiešā Eimura 
kanāla grīvas tuvumā esošie primāro kāpu biotopi (2110, 2120) ir daļēji erodēti un neatjaunojas. 
Tas izskaidrojams gan ar ļoti augsto tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju), gan Eimura kanāla 
sānerozijas ietekmi, gan Rīgas līča vētras viļņu ietekmi. Antropogēnās pārslodzes rezultātā nelielās 
platībās ir traucēta arī sekundāro un terciāro kāpu biotopu saglabāšanās (2130, 2180). 

Teritorijā C6 mūsdienās (pēdējo 25 gadu laikā) viļņu iedarbības izraisīta krasta erozija vētrās skar 
galvenokārt priekškāpas un/vai embrionālās kāpas joslu, bet iecirknī pie Eimuru kanāla grīvas, kur 
primāro kāpu reljefs ir būtiski fragmentēts un „novājināts”, var notikt arī pamatkrasta (sekundāro 
kāpu reljefa) noskalošana. Jauno primāro kāpu biotopu veidošanās (arī erodēto atjaunošanās) 
notiek lēni. 

Garciema demonstrējumu teritorijā krasta dinamiku, un līdz ar to arī piekrastes biotopu veidošanās 
īpatnības ietekmē arī Eimura kanāls. Kanālam ir raksturīgas ļoti izteiktas galvenokārt sezonālas 
caurplūduma svārstības. Pateicoties Rīgas līča krasta joslai raksturīgajai uz ZA vērstajai sanešu 
kustībai, kanāla grīva pakāpeniski aizpildās ar vēja un viļņu nestām smiltīm no DR puses. Rezultātā 
kopš kanāla izbūves ir notikusi tā grīvas pārvietošanās par 300-350 m, erodējot priekškāpu valni 
labajā (ZA) krastā un apgrūtinot primāro kāpu atjaunošanos šajā posmā. Kanālu ūdens epizodiski 
apskalotajā pludmales joslā nenotiek tipiskās pludmales un kāpu veģetācijas attīstība, un sekojoši 
nav iespējama arī „normāla” primāro kāpu atjaunošanās. 
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Mežciema ielas turpinājuma (gājēju ceļš līdz pludmalei) malās, kur intensīvas nobradāšanas 
rezultātā ir izveidojušies no veģetācijas brīvi laukumi ar vēja erozijas pazīmēm un nogāzes 
nobrukšanu. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā sastopami šādi ES noizīmes aizsargājamie biotopi: 1210 Viengadīgu 
augu sabiedrības uz sanesumu joslām, 1640 Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju, 
2120 Priekškāpas, 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Embrionālās kāpas šajā 
teritorijā neveidojas augšminēto procesu un ietekmju rezultātā, bet priekškāpas ļoti šaurā un nelielā 

josliņā. Priekškāpā dominē smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis 
Leymus arenarius, smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. Pelēkās kāpas ir zemas, zem 2 m augstumā, 
ar raksturīgu veģetāciju, kurā dominē čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, kodīgais laimiņš 
Sedum acre, kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis Carex arenaria, jūrmalas pērkonamoliņš 
Anthyllis maritima, un citas, kā arī pelēkām kāpām raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte Racomitrium 
canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis.  
Pludmalē, blakus Eimura kanāla iztekai ir attīstījies biotops – smilšainas pludmales ar daudzgadīgu 
augāju, 10-25 m platumā, veģetāciju veido smiltāju kāpuniedre Ammophila arenaria, balodeņu sugas 
Atriplex spp., Baltijas šķēpene Cakile baltica, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, diezgan ekspansīvi 
izplatījusies arī parastā niedre Phragmites australis. Pludmalē tuvāk jūrai izveidojies biotops – 
viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām, tur sastopamās augu sugas ir ložņu smilga 
Agrostis stolonifera, Kālija sāszāle Salsola kali, balodeņu sugas Atriplex spp., Baltijas šķēpene Cakile 
baltica. 
Pelēkajām kāpām piegulošās mežainās kāpas ir ļoti stipri erodētas, galvenokārt Eimuru kanāla 
ietekmē, tās atrodas uz augsta stāvkrasta. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Priekškāpa ir labas kvalitātes biotops, taču diezgan daudz tajā izplatījusies invazīvā svešzemju suga 
Tatārijas salāts Lactuca tatarica, kas atstāj negatīvu ietekmi uz veģetācijas struktūru. Pelēkās kāpas 
ir vidējas kvalitātes biotopi, ko negatīvi ietekmē izbradāšana un stihiski veidotās gājēju takas. 
Biotopa 1640 kvalitāte ir vērtēta kā vidēja, negatīvi to ietekmē Tatārijas salāts. 1210 biotops ir 
vērtēts kā labas kvalitātes, tomēr arī to negatīvi ietekmē invazīvā suga – Tatārijas salāts. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem. Kāpu veģetācija ir raksturota 
ejot pa transekti, šķērsojot kāpu profilu, virzienā no jūras uz mežaino kāpu pusi. 
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Fotofiksācija (2018.gada 4.jūlijā) 

 

Skats uz priekškāpas eroziju, ejot pāri Eimuru kanāla tiltiņam 

 

Mežainās kāpas pie Eimuru kanāla ietekas jūrā 
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C7 RĪCĪBA.  KOMPLEKSIE PASĀKUMI  CARNIKAVĀ  

Carnikavā C7 rīcības ietvaros ir paredzēts realizēt vairākus biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus: piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšana, pelēko un mežaino kāpu 
dabiskošana. 

C7 RĪCĪBA.  I. PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠIE PASĀKUMI CARNIKAVĀ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 1.13.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 
platība 

(ha)1 visā 
teritorijā 

Carnikava 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas,  
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas, 
 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnas slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes 
biotopu stāvokli un veicamajiem pasākumiem C6 aktivitātes ietvaros Garciemā (demonstrāciju 
teritorija 3), C7 aktivitātes ietvaros Carnikavā un C8 aktivitātes ietvaros Lilastē (15.10.2017., 
sagatavoja J.Lapinskis): 

Daļā (ziemeļaustrumos) no plānotās darbības teritorijas Carnikavā primāro kāpu reljefs ir būtiski 
traucēts. Jau ilgstoši ir novērojama krasta erozijas pastiprināšanās tieša Gaujas grīvas tuvumā. Šī 
erozijas skartā josla paplašinās un daļā no bijušās Gaujas nepilnīgi izveidotās deltas primāro kāpu 
reljefs ir gandrīz pilnībā noskalots, tā atjaunošanās notiek vāji un senajā eolajā reljefā ir 
izveidojusies samēra augsta erozijas kāple (stāvkrasts). 

Krasta iecirknis galvenokārt pieder pie mazāk drošo krastu klases. Īpaši tas attiecināms uz iecirkņa 
ziemeļu daļu – erozijas kompensācija notiek nepilnīgi un atbilstoši krastu erozijas riska prognozei 
maksimāla atkāpšanās līdz 2025. gadam var sasniegt 10-15 m, bet līdz 2060. gadam – 50-80 m.  

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā ir sastopami Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  2110 
Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas, 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.  
Lielās krastu erozijas dēļ, embrionālās kāpas un priekškāpas ir sastopamas ļoti nedaudz, tikai 
teritorijas dienvidrietumdaļā. Galvenokārt teritorijā sastopamas pelēkās kāpas, kuras vietām ir 
diezgan izskalotas. Pelēko kāpu augāju galvenokārt veido čemurainā mauraga Hieracium 
umbellatum, kāpu auzene Festuca sabulosa, lauka vībotne Artemisia campestris,  smilts grīslis Carex 
arenaria kodīgais laimiņš Sedum acre, kā arī pelēkām kāpām raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte 
Racomitrium canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis.  
Priekškāpu augāju veido smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis 
Leymus arenarius, smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. Embrionālās kāpās veģetācija ir ļoti 
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fragmentāra, galvenokārt sastopama Kālija sālszāle Salsola kali un biezlapainā sālsvirza Honckenya 
peploides. 
Priekškāpās sastopama īpaši aizsargājama sēņu suga - Hadriāna zemestauki Phallus hadriani. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Pelēkā kāpa ir vērtēta kā vidējas kvalitātes biotops, vietām sastopama arī invazīvā svešzemju suga 
Lactuca tatarica, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi un dabisko kāpas augāju. Pelēkās kāpas daļa, kas 
robežojas ar mežaino piejūras kāpu ir vairāk aizaugusi ar kokiem un krūmiem, tai skaitā ātri 
augošām priedēm, tā vērtējama kā zemas kvalitātes biotops. Biotopu stāvokli nelabvēlīgi ietekmē 
izbradāšana un apmeklētāju veidotās takas. Priekškāpa un embrionālā kāpa ir vērtētas kā labas 
kvalitātes biotopi, nelabvēlīgi ietekmē izbradāšana un takas, kā arī Tatārijas salāta izplatība. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem. Kāpu veģetācija ir raksturota 
ejot pa transekti (kopā divas transektes), šķērsojot kāpu profilu, virzienā no jūras uz mežaino kāpu 
pusi. 
 
 
 

 

 

 

Fotofiksācija (2018.gada 17.oktobrī) 

 

Kāpas fragmentē apmeklētāju takas 
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Krasta erozijas dēļ primārās kāpas neveidojas, pelēkās kāpas vietām ir ļoti stāvas un izskalotas 

C7 RĪCĪBA.  II.  PELĒKO KĀPU ATJAUNOŠANA CARNIKAVĀ  

Darbības veikšanas mērķis ir pelēko kāpu augāja struktūras un funkciju atjaunošana, ietverot koku 
un krūmu apauguma samazināšanu. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.1.14.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa kods 
un platība (ha)1 

visā teritorijā 

Carnikava 2110 Embrionālās kāpas 
2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainas piejūras kāpas  

13,2 56,7 2110 
2120 
2130* 
2180 

1,4 
10,9 
6,7 

26,8 

    KOPĀ: 45,8 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu 
un apsaimniekošanu Carnikavā (2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
Pelēko kāpu josla ir dažāda platuma, ar izteiktu kāpu reljefu. Augāja struktūra ir mozaīkveida, 
mijas ķērpju, sūnu un lakstaugu sabiedrības. Dominē kāpu auzene Festuca sabulosa, smilts grīslis, 
čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, lauka vībotne Artemisia campestris. Bieži sastopama 
tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens. No ķērpjiem pārsvarā sastopamas kladonijas 
Cladonia spp., no sūnām Racomitrium canescens un Syntrichia ruralis. Pelēkajās kāpās konstatēts 
liels parastās priedes Pinus sylvestris īpatsvars. Spriežot pēc priedes augstuma, vainaga un 
izvietojuma, secināms, ka daudzās vietās tā sasējusies apkārt vecajām priedēm pēdējo 15-20 gadu 
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laikā un veido biezas audzes. Katra šāda audze, rada iespēju iesēties arvien jaunām priedēm. 
Tādējādi pelēkā kāpa izzūd. Ar kokiem un krūmiem aizaugošajās pelēkajās kāpās un mežainajās 
kāpās nobiras (skujas un lapas) veido pat vairākus centimetrus biezu slāni, kavējot augu iesēšanos, 
augsnes izžūšanu un smilšu pārpūšanu. 
 
Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā ir sastopami Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  2110 
Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas, 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.  
Lielās krastu erozijas dēļ, embrionālās kāpas un priekškāpas ir sastopamas ļoti nedaudz, tikai 
teritorijas dienvidrietumdaļā. Galvenokārt teritorijā sastopamas pelēkās kāpas, kuras vietām ir 
diezgan izskalotas. Pelēko kāpu augāju galvenokārt veido čemurainā mauraga Hieracium 
umbellatum, kāpu auzene Festuca sabulosa, lauka vībotne Artemisia campestris,  smilts grīslis Carex 
arenaria kodīgais laimiņš Sedum acre, kā arī pelēkām kāpām raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte 
Racomitrium canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis.  

Priekškāpu augāju veido smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis 
Leymus arenarius, smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. Embrionālās kāpās veģetācija ir ļoti 
fragmentāra, galvenokārt sastopama Kālija sālszāle Salsola kali un biezlapainā sālsvirza Honckenya 
peploides. 
Priekškāpās sastopama īpaši aizsargājama sēņu suga - Hadriāna zemestauki Phallus hadriani. 
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Pelēkā kāpa ir vērtēta kā vidējas kvalitātes biotops, vietām sastopama arī invazīvā svešzemju suga 
Lactuca tatarica, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi un dabisko kāpas augāju. Pelēkās kāpas daļa, kas 
robežojas ar mežaino piejūras kāpu ir vairāk aizaugusi ar kokiem un krūmiem, tai skaitā ātri 
augošām priedēm, tā vērtējama kā zemas kvalitātes biotops. Biotopu stāvokli nelabvēlīgi ietekmē 
izbradāšana un apmeklētāju veidotās takas. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem. Pelēko kāpu veģetācija ir 
raksturota atsevišķos veģetācijas parauglaukumos dažādās pelēko kāpu vietās. Vērtēta veģetācija – 
augu sugu sastāvs un segums, kā arī nobiru un kūlas segums un biezums. 
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Fotofiksācija, veģetācijas parauglaukumi (2018.gada 17.oktobrī) 
 

 
 
Veģetācijas parauglaukumi pelēkajās kāpas – raksturīgo augu sugu sastāva un segumu vērtēšana 
 

 
 
Nobiru (skujas, lapkoku lapas) slānis ir ievērojami lielāks koku un krūmu tuvumā 
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C7 RĪCĪBA.  III.MEŽAINO PIEJŪRAS  KĀPU ATJAUNOŠANA  CARNIKAVĀ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  mežaino piejūras kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes 
struktūru un funkcijas. 

Situācijas novērtējums būs sagatavots pēc plānotās darbības teritorijas precizēšanas. 
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C8 RĪCĪBA. KOMPLEKSIE PASĀKUMI  LILASTĒ  

Lilastē C8 rīcības ietvaros ir paredzēts realizēt vairākus biotopu saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumus: piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšana, pelēko un mežaino piejūras kāpu 
dabiskošana. 

C8 RĪCĪBA.  I.  PIEKRASTES KĀPU EROZIJU MAZINOŠIE PASĀKUMI LILASTĒ  

Paredzētās darbības - piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumu veikšanas mērķis ir kāpu 
stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un 
fragmentētas. Tas paveicams, mazinot tiešo antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja 
erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr.1.15.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība (ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība 
(ha) 

ES biotopa 
kods un 
platība 

(ha)1 visā 
teritorijā 

Lilaste 2110 Embrionālās kāpas,  
2120 Priekškāpas,  
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 
2180 Mežainas piejūras kāpas  

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

Precizēsies 
darbības 
veikšanas 
laikā 

1 pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

 
Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Atzinums par ģeoloģisko procesu un antropogēnas slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamo piekrastes 
biotopu stāvokli un veicamajiem pasākumiem C6 aktivitātes ietvaros Garciemā (demonstrāciju 
teritorija 3), C7 aktivitātes ietvaros Carnikavā un C8 aktivitātes ietvaros Lilastē (15.10.2017., 
sagatavoja J.Lapinskis): 

Krasta posms no Kauguru raga līdz Pabažiem ir veidojies dominējot krasta sanešu akumulācijai. Par 
lielo smilšu krājumu Garciema–Lilastes iecirknī liecina ļoti plašā (40-60 m) pludmale un primāro 
kāpu josla. Gan uz DA, gan ZR no Garciema (Eimura kanāla grīvas), kā arī Lilastes iecirknī ir 
sastopamas priekškāpas, kuru absolūtais augstums vietām sasniedz 6–7 m.  

Krasta iecirknis plānotās darbības teritorijā nav viendabīgs – attālinoties no Gaujas grīvas, 
ievērojami uzlabojas primāro krasta kāpu kvalitāte, augstums un atjaunošanās sekmes. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā ir sastopami Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  2110 
Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas, 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. 
Teritorijā viscaur ir izveidojusies stabila embrionālā kāpa, ko veido daudzi smilšu pauguriņi, tās 
augāju veido Kālija sālszāle Salsola kali un biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides, neīstā tūsklape 
Petasites spurius. Priekškāpa atrodas gandrīz visā teritorijas garumā, tā ir zema (zem 2 m), taču labi 

izveidota, veģetāciju veido: smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis 
Leymus arenarius, smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. Vietām sastopama arī īpaši aizsargājamā 
suga pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus. Pelēkās kāpas ir sastopamas vienlaidus visā 
teritorijas garumā, tās veido gan augstāku, gan zemāku kāpu valni. Tās ir pelēkās kāpas ar izteikti 
kserofītisku augāju, kurās dominē čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, kāpu auzene Festuca 
sabulosa, lauka vībotne Artemisia campestris,  smilts grīslis Carex arenaria, kā arī raksturīgās sūnas: 
sirmā sarmenīte Racomitrium canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis. Notiek aktīvi smilšu 
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pārpūšanas procesi. Vietām ir novērojams liels aizaugums ar krūmiem un kokiem, tai skaitā ātri 
augošām priedītēm.  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Embrionālās kāpas biotopa kvalitāte vērtēta kā laba, vietām nelabvēlīgu ietekmi rada izbradāšana 
un invazīvā svešzemju suga Tatārijas salāts. Priekškāpas novērtētas ar labu līdz vidēju kvalitāti, 
vietām to mazina Tatārijas salāta izplatība un vidējas ietekmes izbradāšana. Pelēko kāpu biotopa 
kvalitāte vērtēta dažādi visā tereitorijā, vietām kā vidējas un labas kvalitātes, dažviet ar zemu 
kvalitāti. Galvenie negatīvi ietekmējošie faktori ir lielais apaugums ar kokiem un krūmiem, vietām 
ar ļoti blīvu un biezu ekspansīvu sūnu sugu segumu, ko veido spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens 
un ciprešu hipns Hypnum cupressiforme, kā arī spēcīga kāpu izbradāšana. 
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta, raksturojot kāpu veģetāciju, - ejot pa transekti (kopā četras transektes), 
šķērsojot kāpu profilu, virzienā no jūras uz mežaino kāpu pusi. 
 
 

C8 RĪCĪBA .  II. PELĒKO KĀPU  ATJAUNOŠANA  LILASTĒ  

Darbības veikšanas mērķis ir pelēko kāpu augāja struktūras un funkciju atjaunošana, ietverot koku 
un krūmu apauguma samazināšanu. 

 

Konkrētas darbību vietas, platības un ietekmētie biotopi (karte pielikumā Nr. 1.16.) 

Vieta Mērķbiotopi un mērķsugas Tiešās 
darbības 

teritorijas 
platība 

(ha) 

Ietekmes 
teritorijas 

platība (ha) 

ES biotopa 
kods un 

platība (ha)1 
visā teritorijā 

Lilaste 2110 Embrionālās kāpas 
2120 Priekškāpas 
2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas 
2180 Mežainas piejūras kāpas 

25,9 70,9 2110 
2120 
2130* 
2180 

0,5 
11,3 
8,4 

48,1 

    KOPĀ: 68,3 

pēc ĢIS datiem (11.04.2018.), kopā par tiešās darbības un ietekmes teritoriju. 

Vispārējs teritorijas raksturojums 
 
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums par plānoto piekrastes biotopu atjaunošanu 
un apsaimniekošanu Lilastē (2017.gada 10.novembrī, sagatavoja B.Laime):  
Pelēkās kāpas ir izveidojušās garā joslā starp mežainām kāpām un priekškāpām, kuras piekļaujas 
embrionālo kāpu joslai un smilšainai pludmalei. Pelēkās kāpas aptver plašu joslu un tāpēc ir 
pārstāvētas gan ar pioniersabiedrību biotopiem, gan kserofītiskiem pelēko kāpu biotopiem. 
Daudzviet konstatēts jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima, pūkainais plostbārdis Tragopogon 
heterospermus, tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens, raksturīgs daudzveidīgs ķērpju sugu 
sastāvs. Ar kokiem un krūmiem aizaugošajās pelēkajās kāpās nobiras (skujas un lapas) veido pat 
vairākus centimetrus biezu slāni, kavējot augu iesēšanos, augsnes izžūšanu un smilšu pārpūšanu. 

Inventarizācijas un monitoringa anketa (Dabas skaitīšana, 2017.gads, un veiktās izmaiņas 2018.gadā): 
Plānotās darbības teritorijā ir sastopami Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi:  2110 
Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas, 2130*Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. 
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Pelēkās kāpas ir sastopamas vienlaidus visā teritorijas garumā, tās veido gan augstāku, gan zemāku 
kāpu valni. Tās ir pelēkās kāpas ar izteikti kserofītisku augāju, kurās dominē čemurainā mauraga 
Hieracium umbellatum, kāpu auzene Festuca sabulosa, lauka vībotne Artemisia campestris,  smilts 
grīslis Carex arenaria, kā arī raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte Racomitrium canescens un noras 
vijzobe Syntrichia ruralis. Notiek aktīvi smilšu pārpūšanas procesi. Vietām ir novērojams liels 
aizaugums ar krūmiem un kokiem, tai skaitā ātri augošām priedītēm.  
Teritorijā viscaur ir izveidojusies arī stabila embrionālā kāpa, ko veido daudzi smilšu pauguriņi, tās 
augāju veido Kālija sālszāle Salsola kali un biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides, neīstā tūsklape 
Petasites spurius. Priekškāpa atrodas gandrīz visā teritorijas garumā, tā ir zema (zem 2 m), taču labi 

izveidota, veģetāciju veido: smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, smiltāja kāpukviesis 
Leymus arenarius, smiltāja auzene Festuca arenaria u.c. Vietām sastopama arī īpaši aizsargājamā 
suga pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus.  
 
Biotopa aizsardzības stāvoklis:  
Pelēko kāpu biotopa kvalitāte vērtēta dažādi visā tereitorijā, vietām kā vidējas un labas kvalitātes, 
dažviet ar zemu kvalitāti. Galvenie negatīvi ietekmējošie faktori ir lielais apaugums ar kokiem un 
krūmiem, vietām ar ļoti blīvu un biezu ekspansīvu sūnu sugu segumu, ko veido spīdīgā stāvaine 
Hylocomium splendens un ciprešu hipns Hypnum cupressiforme, kā arī spēcīga kāpu izbradāšana.  
 
Situācijas izpēte 2018.gada lauka sezonā: 
Situācijas izpēte veikta, raksturojot pelēko kāpu veģetāciju parauglaukumos, kas nejauši izvēlēti 
dažādās kāpas vietās. Raksturots arī koku un krūmu segums parauglaukumā, kā arī nobiru (skuju 
un lapu) daudzums un sūnu/ķērpju sugas un to segums. 
 

Fotofiksācija (2018.gada 9.novembrī) 

 

Veģetācijas apraksta parauglaukums pelēkajās kāpās 
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Veģetācijas apraksta parauglaukums pelēkajās kāpās 

C8 RĪCĪBA.  III.  MEŽAINO PIEJŪRAS  KĀPU  ATJAUNOŠANA  LILASTĒ  

Darbības veikšanas mērķis ir veikt  mežaino piejūras kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes 
struktūru un funkcijas. 

Situācijas novērtējums būs sagatavots pēc plānotās darbības teritorijas precizēšanas. 
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PIELIKUMI 

1. Paredzētās darbības vietas un ietekmes teritorijas. Kartogrāfiskais materiāls: 
 
C1 rīcības darbības vietas:  

1.1. Rīga, Vakarbuļļi;  
1.2. Rīga, Rītabuļļi;  
1.3. Rīga, Daugavgrīva;  
1.4. Carnikavas novads, Carnikava pie Gaujas ietekas Rīgas līcī; 
1.5. Carnikavas novads, Garciems; 
1.6. Carnikavas novads, Garupe; 
1.7.  Carnikavas novads, Kalngale. 

C2 rīcības darbības vietas: 
1.8. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi Mangaļos. 

        C3 rīcības darbības vietas: 
1.9. Lagūnas atjaunošana Daugavgrīvā. 

         C4 rīcības darbības vietas: 
1.10. Piejūras zālāju atjaunošana Vakarbuļļos. 

         C5 rīcības darbības vietas: 
1.11. Priekškāpu, pelēko un mežaino kāpu atjaunošana Mangaļos. 

         C6 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Garciemā: 
1.12. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi pie Eimuru kanāla. 

          C7 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Carnikavā: 
1.13. Piekrastes kāpu eroziju mazinošo pasākumi; 
1.14. Pelēko kāpu atjaunošana. 

          C8 rīcības darbības vietas Carnikavas novadā, Lilastē; 
1.15. Piekrastes kāpu eroziju mazinošie pasākumi; 
1.16. Pelēko kāpu atjaunošana. 

 


