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IEVADS  

Monitoringa gala atskaites (Ex-post monitoring report) mērķis ir apkopot galvenos rezultātus un 
secinājumus, kas iegūti LIFE projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” 
(LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk - Projekts) veikto biotopu un sugu dzīvotņu 
atjaunošanas darbību ietekmes uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli un ekosistēmu funkcijām 
monitoringā. 

Dabas parks „Piejūra” ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā 
Natura 2000 (kods: LV0301700). Projekta galvenais mērķis ir uzlabot dabas parka piekrastes 
biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes un mērķtiecīgi īstenojot 
praktiskus kāpu un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī regulēt antropogēno 
(cilvēka radīto) noslodzi parkā, plānojot un ierīkojot cilvēku plūsmu regulējošu infrastruktūru. 

Galvenie projektā veiktie biotopu atjaunošanas, aizsardzības un saglabāšanas pasākumi ir zālāju, 
piejūras mežaino kāpu mežu, pelēko kāpu, lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošana un 
apsaimniekošana, kas ietver krūmu izciršanu, mežu dabiskošanu, niedru un citzemju sugu 
ierobežošanu, zālāju pļaušanu un kāpu aizsardzību pret eroziju. 

Monitoringa mērķis ir novērtēt šo atjaunošanas pasākumu ietekmju sekmes uz sugu un biotopu 
aizsardzības stāvokļa un ekosistēmu funkciju uzlabošanos dabas parkā “Piejūra”.  Monitoringa 
rezultāti sniedz atbildes, vai un kādā mērā biotopu atjaunošana un apsaimniekošana ir sasniegusi 
sākotnēji izvirzīto mērķi.  

Projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekme uz sugu un biotopu aizsardzības stāvokli 
vērtēta saskaņā ar šim mērķim izstrādātajām Monitoringa vadlīnijām 2017.-2020.gadam (turpmāk 
– Vadlīnijas)1, kurās noteikti katras veiktās darbības monitoringa mērķi, darbību sekmju 
novērtēšanas indikatori un sagaidāmie rezultāti. Biotopu sākotnējā stāvokļa novērtējums tika 
apkopots ziņojumā par sākotnējās situācijas izvērtējumu (Ex-ante monitoring report) dabas parkā 
„Piejūra” projekta sākumā2, sniedzot detālu sugu un biotopu stāvokļa raksturojumu katrai vietai, 
kur paredzēti biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi. 

Šajā atskaitē monitoringa rezultāti ir apkopoti atsevišķi par katru biotopu grupu, un katras sadaļas 
noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par projektā veikto pasākumu ietekmi uz biotopu un sugu 
dzīvotņu kvalitāti. Ietverti arī ekosistēmu pakalpojumu monitoringa rezultāti, kuri apkopo 
konstatētās izmaiņas ekosistēmu pakalpojumu (EP) nodrošinājumā pēc projektā paredzēto 
biotopu apsaimniekošanas/ atjaunošanas pasākumu realizēšanas. 

Dokumentā apkopotie dati kalpos kā atskaites punkts tālākai biotopu kvalitātes novērtēšanai 
projekta teritorijās After-Life periodā, kā arī kā labas prakses piemērs līdzīgu biotopu atjaunošanas 
sekmju monitoringam citās teritorijās.   

                                                             
1 https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/D1_monit_VADLINIJAS_18_07.pdf  
2 https://dabasparkspiejura.lv/images/D1_monit_Initial_situation_report.pdf  

https://dabasparkspiejura.lv/images/delivarables/D1_monit_VADLINIJAS_18_07.pdf
https://dabasparkspiejura.lv/images/D1_monit_Initial_situation_report.pdf
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KOPSAVILKUMS 

Dabas parka “Piejūra” biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmes uz biotopu un sugu dzīvotņu 
aizsardzības stāvokli novērtēšanai projekta laikā tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas 
sekmju monitoringa metodes. Viena no galvenajām metodēm – veģetācijas monitorings ar 
parauglaukumu fotofiksāciju - ir pielietota 23 vietās dabas parka “Piejūra” teritorijā dažādās 
biotopu grupās: 158 parauglaukumi, kas izvietoti 10 transektēs piejūras atklāto kāpu biotopos; 38 
parauglaukumi pelēko kāpu biotopos; 78 parauglaukumi mežaino kāpu biotopos; 5 parauglaukumi 
zālāju biotopos un 4 lagūnu-niedrāju biotopu kompleksā. Visās vietās monitorings tika veikts 2-3 
reizes. Vienlaicīgi ar veģetācijas izpēti tika veikta atsevišķu īpaši aizsargājamu augu sugu uzskaite, 
tajā skaitā arī purva mātsaknei Angelica palustris.  

Dabas divās parka zālāju teritorijās, lagūnu-niedrāju kompleksā un pelēkajās kāpās visā to garumā 
notika īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu uzskaites divas reizes projekta laikā. 

Svešzemju invazīvo augu sugu monitorings ir veikts 7 vietās dabas parkā kopumā 3 transektēs, 
izmantojot arī pilno kartēšanas jeb uzskaites metodes.  

Kā noderīga metode vairākās vietās ir izmantota arī ainavas fotofiksācija noteiktos punktos pirms 
un pēc atjaunošanas darbu veikšanas. Visnozīmīgākā šī metode izrādījās antropogēnās slodzes 
novērtēšanā dinamiskajos atklāto kāpu biotopos. Papildus tam preterozijas pasākumu sekmju 
novērtēšanai tika veikts jūras krastu procesu dinamisko izmaiņu monitorings jau agrāk noteiktās 
regulāro novērojumu transekšu vietās piekrastē, ko veic ģeologs - jūras krastu dinamisko procesu 
eksperts. 

Atsevišķās vietās ir izmantota arī teritorijas attālās izpētes metode ar dronu, it īpaši noderīga šī 
metode bija Daugavgrīvas lagūnu-niedrāju kompleksa augāja mozaīkas izvērtēšanā. 

Galvenie secinājumi - kopumā veiktie preterozijas pasākumi 2110 Embrionālo kāpu, 2120 
Priekškāpu un 2130 Pelēko kāpu biotopos aizsardzības stāvokli ir ievērojami uzlabojuši, jo ir 
samazinājusies nobradājuma ietekme, un pakāpeniski var atjaunoties dabiskā kāpu veģetācija; 
izveidojušies arī jauni eolās akumulācijas veidojumi jeb vēja sapūstie smilšu pauguriņi, tādējādi 
veicinot kāpu stabilizāciju un vienlaidus kāpu atjaunošanos. 

Pēc biotehnisko pasākumu veikšanas piejūras pelēkajās kāpās izmaiņas ir ievērojamas - kāpas 
atbrīvotas no koku apauguma gandrīz līdz 70% visā dabas parka “Piejūra” piekrastes platībā. 
Kopumā pelēko kāpu biotopu stāvoklis visur ir uzlabojies, tas ir vērtējams kā labs. Būtiski 
uzlabojušies dzīvotņu apstākļi vairākām retām augu sugām – gan ES īpaši aizsargājamai un retai 
augu sugai smiltāja neļķei Dianthus arenarius, gan Putnu Direktīvas I pielikumā iekļautai putnu 
sugai stepes čipstei Anthus campestri.  

2180 Mežaino piejūras kāpu biotopu atjaunošanas pasākumu rezultātā ir būtiski izmainījusies 
mežaudze – samazinājies audžu blīvums un ir panākta sēto/stādīto blīvo mežaino kāpu 
dabiskošana (audzes šķērslaukums vietām ir būtiski samazināts). Vietās, kur meža zemsedze un 
zemsegas nobiras noņemtas (Mangaļsalā), kā arī meža tehnikas atstāto “pēdu” (kokmateriālu 
izvešanas ceļi) rezultātā ir izveidojušies ievērojamas platības ar atsegtas augsnes laukumiem. 
Atklātās augsnes laukumos potenciāli var attīstīties pioniersabiedrības ar mežainajām kāpām 
raksturīgajām gaismmīļu sugām un nabadzīgu, smilšainu augšņu augiem, tai skaitā sagaidāms, ka 
būtiski pieaugs smiltāju neļķes Dianthus arenarius, pļavas silpureni Pulsatilla pratensis izplatība. 

Veģetācijas monitorings uzrādīja visos zālāju biotopu 1630* Piejūras zālāji un 6430_1 Eitrofas 
augsto lakstaugu audzes parauglaukumos sugu skaita pieaugumu un raksturīgo sugu seguma 
palielināšanos. Visos parauglaukumos ļoti būtiski samazinājusies parastā niedre Phragmites 
australis (par 5-75% mazāk). Projektā veiktie biotehniskie pasākumi ir radījuši labvēlīgus 
dzīvotnes apstākļus vairākām ES īpaši aizsargājamām augu sugām - purva mātsaknei Angelica 
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palustris, kā arī Putnu direktīvā iekļautu putnu sugām gugatnim Philomachus pugnax, Šinca 
šņibītim Calidris alpina schinzii un griezei Crex crex. Pēc 2020.g. putnu ligzdošanas sezonā veikto 
uzskaišu rezultātiem, zālājs atbilst putniem bioloģiski vērtīgu zālāju (BVZ) kritērijiem. 

Biotehniskie pasākumi Daugavgrīvas lagūnā ir būtiski uzlabojuši niedrāju-lagūnu biotopu 1150* 
Lagūnas, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas un 1630* Piejūras zālāji kompleksa 
bioloģisko daudzveidību, jau projekta laikā ir izveidojusies zālāju-niedrāju-atklāta ūdens lagūnas 
mozaīka atjaunotajā biotopa daļā. Pēc veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem radītā lielāka 
mozaīka ir palielinājusi dzīvotnes piemērotība lielajam dumpim Botaurus stellaris – niedru 
blīvums ir vietām mazāks, bet citviet atstāto veco niedru grupas rada piemērotus apstākļus 
ligzdošanai. 

Invazīvo augu sugu ierobežošana notikusi ar dažādām sekmēm - pilnībā ir izdevies ierobežot 
invazīvās krūmu sugas - vārpaino korinti Amelanchier spicata un melnaugļu aroniju Aronia 
melanocarpa no teritorijas Garciemā, kur efektīva ir bijusi pielietotā metode -  krūmu nozāģēšana 
un sakņu atrakšana zem sakņu kakla un to atciršana ar cirvi, tādējādi netraumējot priežu saknes 
mežainajā kāpā. Daugavgrīvā krokainās rozes Rosa rugosa ierobežošana, intensīvi nofrēzējot rozes 
saknes ar augsnes frēzi un ar roku darbu un izvācot sakņu fragmentus, uzrāda vislabākos 
rezultātus – roze praktiski ir izzudusi, un jau nākamajā gadā atjaunojās sausam smiltāja zālājam 
raksturīgās augu sugas. Tikpat veiksmīgi roze ir izvākta no kāpu teritorijas Carnikavā pie Gaujas 
grīvas, izmantojot roku darbu un sakņu izrakšanu. Taču visur nebija iespējams izvākt augus ar 
saknēm. Lielupes krastā, lai neveicinātu eroziju, krokainā roze tika intensīvi pļauta, līdz ar to 
ierobežojot tās augumu un izplatību uz blakus teritorijām. Tāpat Daugavgrīvā Kanādas zeltslotiņa 
Solidago canadensis intensīvas pļaušanas rezultātā ataugusi daudz nelielākās platībās,  un 
sagaidāms, ka, turpinot apsaimniekošanu, tā no teritorijas izzudīs pavisam.  

Invazīvās sugas Tatārijas salāta Lactuca tatarica ierobežošana Rītabuļu-Vakarbuļļu posmā 
Daugavgrīvā un Kalngalē uzrāda pozitīvu tendenci – suga joprojām invadētajās teritorijās ir 
sastopama, bet salāts ataug vājāks un mazākā blīvumā. Jāņem vērā, ka šīs sugas ierobežošana ir 
jāveic kompleksi visā platībā, kur tā ir sastopama vienlaicīgi (t.i. visā krasta iecirknī), atkārtojot 
ravēšanu vairākas reizes sezonā. 

Visu biotopu atjaunošanas darbību mērķis – biotops labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, 
nodrošināts labvēlīgs aizsardzības stāvoklis biotopu raksturīgām sugām, ES un Latvijā 
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm – projekta aktivitāšu rezultātā ir daļēji sasniegts jau 
Projekta darbības laikā, jo biotopu un dzīvotņu aizsardzības stāvoklis visur ir būtiski 
uzlabojies. 

Pēc projekta darbības beigām jāturpina gan rezultātu uzturēšana, kas veicinās pozitīvo tendenču 
biotopu kvalitātē un aizsardzības stāvoklī nostiprināšanos, gan arī jāturpina monitorings  ar 
regularitāti reizi 3-6 gados, jo tikai ilgtermiņa novērojumi var parādīt būtiskas izmaiņas un biotopa 
aizsardzības stāvokļa uzlabošanos. Detāls plāns, kā veikt monitoringu pēc projekta beigām, ir 
sniegts  sagatavotajā pēcprojekta aktivitāšu plānā (After-Life Conservation plan). 
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SUMMARY 

During the project, various monitoring methods were used to assess the impact of habitat 
restoration measures in nature park “Piejūra” on the conservation status of habitats and species.  
One of the main methods - vegetation monitoring with photo fixation at sampling plots - has been 
applied for different habitat groups in 23 locations of the park: 158 sampling plots located in 10 
transects in coastal open dune habitats; 38 plots in grey dune habitats; 78 plots in forest dune 
habitats; 5 plots in grassland habitats and 4 plots in the lagoon-reed habitat complex. Monitoring 
was performed 2-3 times in all locations. Simultaneously with vegetation research, an inventory of 
individual specially protected plant species was carried out, e.g. for the marsh angelica Angelica 
palustris. 

Specially protected and otherwise important bird species were counted twice during the project 
lifetime in two grassland areas, in the lagoon-reed complex and in the entire length of the grey 
dunes. 

The monitoring of alien invasive plant species has been performed in 3 transects at 7 locations of 
the nature park using full mapping or inventory. 

Landscape photo fixation at selected points before and after restoration proved to be the most 
significant in the assessment of anthropogenic loads in dynamic open dune habitats. In addition, 
dynamics of sea coastal processes were monitored at previously marked regular observation 
transects by a geologist in order to assess the success of anti-erosion measures. 

Remote sensing of the area with a drone has also been used at some locations. The method was 
paticularly useful in the assessment of the vegetation mosaic of the Daugavgrīva lagoon-reed 
complex. 

Ir can be concluded that overall anti-erosion measures have significantly improved the 
conservation status of habitats 2110 Embryonic shifting dunes, 2120 Shifting dunes along the 
shoreline with Ammophila arenaria (“white dunes”) and 2130 Fixed coastal dunes with herbaceous 
vegetation (“grey dunes”) due to reduced maturation effects and gradual regeneration of the 
natural dune vegetation; new formations of eol accumulation or wind-blown sand dunes have also 
formed, thus facilitating the stabilization and continuous regeneration of the dunes. 

The coastal grey dunes 2130* Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation, underwent 
significant changes after the implementation of biotechnical measures - almost 70% of the dunes of 
the entire coastal area of nature park “Piejūra” are cleared from tree growth. In general, the 
condition of grey dune habitats has improved everywhere and can be assessed as good. Habitat 
conditions have significantly improved for a number of rare plant species, e.g. for the EU specially 
protected and rare plant species sand pink Dianthus arenarius, as well as the tawny pipit Anthus 
campestris listed in Annex I of the Birds Directive. 

As a result of forest habitat 2180 Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region 
restoration, the density of forest stands has decreased and the naturalisation of the dense seeded 
or planted forest dunes was achieved (the cross-section area of the stands was significantly 
reduced in some locations). Large areas with exposed soil have formed in the locations where 
forest ground vegetation and litter was removed (in Mangaļsala) or forest machinery operated, in 
total up to 25% of sampling plots. Development of pioneer plant communities with light-loving and 
poor sandy soil typical forest dune species can be expected in bare soil areas, including a 
significant increase in the distribution of the sand pink Dianthus arenarius and meadow 
pasqueflower Pulsatilla pratensis. 

The vegetation monitoring showed an increase in the number and coverage of characteristic 
species in all grassland plots in 1630* Boreal Baltic coastal meadows. The common reed Phragmites 
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australis has decreased very significantly (by 5-75%) in all sampling plots. The biotechnological 
measures carried out by the project have created favourable habitat conditions for a number of 
specially protected EU plant species, such as the marsh angelica Angelica palustris, as well as the 
bird species of the Bird Directive ruff Philomachus pugnax, Southern dunlin Calidris alpina schinzii 
and corncrake Crex crex. The grassland complies with the criteria for biologically valuable 
grasslands for birds according to the census during the 2020 nesting season. 

The biotechnical measures in the Daugavgrīva Lagoon including 1150* Coastal lagoons have 
significantly improved the biodiversity of the reed-lagoon complex. A meadow-reed-open water 
lagoon mosaic has formed in the restored part of the habitat already during the project, thus 
increasing the suitability of the habitat for the Eurasian bittern Botaurus stellaris. The overall 
density of reeds is lower, but untouched patches of old reeds create suitable conditions for nesting. 

The success of the elimination of invasive plant species varied. The invasive shrub species - dwarf 
serviceberry Amelanchier spicata and black chokeberry Aronia melanocarpa - have been 
completely eradicated from Garciems area, where the method of sawing off, uprooting, and cutting 
off under the root collar was very effective and also gentle on pine roots in the forest. 

For the elimination of Japanese roses Rosa rugosa in Daugavgrīva, the best results were achieved 
by intensive milling the roots and removing their parts. As the result, the rose has nearly 
disappeared, and the plant species characteristic for dry sandy grasslands have regenerated 
already next year. The rose has just as successfully been removed from the dune area in Carnikava 
at the mouth of the Gauja River by using manual work and root digging. However, it was not 
possible to remove the roots everywhere. In order to prevent erosion, the Japanese rose was just 
intensively mowed on the banks of the Lielupe River, thus limiting its height and spreading to 
adjacent areas. 

As a result of intensive mowing in Daugavgrīva, the Canadian goldenrod Solidago canadensis has 
grown back in much smaller areas, and full elimination is expected with continued management. 

The elimination of the invasive blue lettuce Lactuca tatarica in section Rītabuļi-Vakarbuļļi in 
Daugavgrīva, as well as Kalngale has yielded in a partially positive result - the species is still 
present in the invaded areas, although the lettuce grows weaker and at lower densities. It should 
be noted that the elimination of this species should be simultaneously performed in a complex way 
throughout the area, where it occurs, and weeding repeated several times a season. 

Owerall aim of habitats restoration actions in NP “Piejūra” – habitats and species in good 
conservation statuss – is partlly reached during the Poject implementation period where 
signifficant improvements were observed at all places habitats and species restoration 
activities had been implemented.    

To ensure maintenance on the reached results and continuation of possitive trends, regular 
habitats managment activities sould be continued. As well as the monitoring has to be continued 
after the end of the project once in every 3-6 years, as only long-term observations can show 
significant changes and improvement of the habitat conservation status. A detailed plan for post-
project monitoring is provided in the After-Life Conservation plan. 
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PIEJŪRAS KĀPU AIZSARDZĪB A JEB PRETE ROZIJAS PASĀKUMU MONITORINGS  

Preterozijas pasākumu darbu mērķis: kāpu stabilizācija, primāro kāpu biotopu kvalitātes 
uzlabošana un atjaunošana, kur tās ir degradētas un fragmentētas, mazinot tiešo 
antropogēno slodzi (rekreāciju) un samazinot vēja erozijas ietekmi uz kāpu biotopiem. 

Monitoringa mērķis ir novērtēt piejūras primāro kāpu atjaunošanās sekmes. 

Sagaidāmie rezultāti: labi atjaunojas kāpu reljefs, notiek kāpu stabilizēšanās un veidojas vienlaidus 
dabiskā veģetācija, kā arī ir mazināta kāpu biotopu fragmentācija. Tieša antropogēnā ietekme - 
nobradāšana, izbraukāšana u.c. notiek mazā apjomā, ir tikai atsevišķas nelielas takas, kas neizraisa 
dzīvotnes funkciju un struktūras pasliktināšanos. 

3 

 

Piejūras 2110 Embrionālo kāpu un 2120 Priekškāpu preterozijas pasākumu mērķis ir vēja erozijas 
riska mazināšana, atpūtnieku plūsmas regulēšana, antropogēnās slodzes (rekreācijas) ietekmes jeb 
erozijas mazināšana. Primāro un sekundāro kāpu eroziju veicina piekrastes apmeklētāju aktīva 
pārvietošanās - tā tiek traucēta tur dabiski esošās smiltāju veģetācijas attīstība, kas, savukārt, 
noved pie vēja nesto smilšu brīvas ceļošanas. Būtiskākais vēja erozijas cēlonis ir antropogēns, un 
pazemina kāpu biotopu kvalitāti. 

Galvenais biotopu atjaunošanas uzdevums - ceļojošo jeb brīvo smilšu stabilizācija, veicinot 
smilšu uzkrāšanos, kāpu reljefa un veģetācijas atjaunošanos. 

Piejūras kāpu atjaunošana dabas parkā “Piejūra” notika 4 vietās: Mangaļsalā (C2 rīcība), Garciemā 
(C6), Carnikavā (C7), Lilastē (C8) gar jūras piekrasti.  

Preterozijas darbi realizēti, izbūvējot gar takām uz jūru (perpendikulāri jūras krastam) un citur 
paralēli jūras krastam pagaidu priežu zaru vai niedru žodziņus un sētiņas 40 -50 cm augstumā, kā 
arī veidojot priežu zaru klājumus vēja izpūstajās (deflācijas) ieplakās un vietām smiltāju 
kāpuniedres Ammophila arenaria stādīšana smilts noturības veicināšanai kāpās. 

 

 

Dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmju novērošanai un biotopu atjaunošanas pasākuma 
efektivitātes novērtēšanai kopumā ir veikti šādi monitoringa veidi (saskaņā ar Monitoringa 
vadlīnijām): veģetācijas monitorings, antropogēnās slodzes monitorings un jūras krasta procesu 
monitorings.  

Veģetācijas monitorings, lai novērotu dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmes, veikts 
izmantojot Brauna-Blankē (Braun-Blanquet) jeb floristiski ekoloģisko metodi. Brīvi izvēlētajās 
vietās uz nosacītas transektes ierīkoti parauglaukumi aptuveni piecu metru attālumā viens no otra, 
perpendikulāri jūras krasta līnijai, tā, lai uz katras transektes atrastos vismaz divi viena veida 
primāro kāpu veģetāciju raksturojoši divi parauglaukumi (katrs 1x1m) koordinātas (X,Y LKS-92 
sistēmā) tiek reģistrētas uz transekta vidus; katrs transekts ir fotofiksēts virzienā uz Z un virzienā 
uz D; katrs parauglaukums fotofiksēts pilnā laukumā no augšas. Katrā atklāto kāpu parauglaukumā 
tika veikta pilna augu sugu uzskaite, novērtējot lakstaugu sugu, ķērpju/sūnu stāva projektīvo 
segumu (%), atklātu smilts laukumu segumu (%).  

Detāla metode ir aprakstīta projektā izstrādātajās monitoringa Vadlīnijās 2017.-2020.gadam1. 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 

Metodes un monitorings 
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Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības ierobežojumu efektivitātes 
novērtējums (monitorings) ir noticis, veicot fotofiksāciju – pirms un pēc pasākuma veikšanas. 
Pirms pasākumiem fotofiksācija veikta izvēlētos noteiktos punktos, atzīmējot GPS koordinātas (X,Y 
LKS-92 sistēmā), atzīmēts fotografēšanas virziens (var būt vairāki vienā punktā) un punkti iezīmēti 
arī detāla mēroga kartē. Fotofiksācija ir atkārtota no šiem pašiem punktiem pēc sākotnējās 
darbības veikšanas un tādējādi novērtētas izmaiņas.  

Jūras krasta procesu monitoringā ir vērtēta smilšu akumulācijas efektivitāte, uzmērot jūras 
krasta kāpu garenprofilu vietās, kur tika veikti eroziju mazinoši pasākumi, kā arī ārpus tām – 
kontroles (ietekmes) teritorijās.  

 

Monitoringa praktiskā realizācija: 

 Situācijas izpēte notika 2018. gada jūlijā-oktobrī - veikta pirmā fotofiksācija noteiktos 
punktos  gan no pludmales, gan priekškāpā, gan pelēkajās kāpās. Fiksētas galvenās 
antropogēnās slodzes ietekmes vietas – takas un to apkārtne. 

 Atkārtota fotofiksācija notika 2019.gada novembrī-decembrī visās teritorijās, un Garciemā 
vēl trešo reizi arī 2020.gada maijā. Fotofiksācija ir veikta pavisam 2-3 reizes, visās 
galvenajās darbības vietās. 

 Veģetācijas izpēte veikta pirms plānotajiem atjaunošanas darbiem, esošās situācijas 
noteikšanai – 2018.gada oktobrī – novembrī. Veģetācijas raksturošanai transektes 
ierīkotas, šķērsojot kāpu profilu, virzienā no jūras uz mežaino kāpu pusi. Uz tām atlikti 
veģetācijas izpētes parauglaukumi un veikta to fotofiksācija. Kopumā visās četrās projektā 
paredzētās darbības teritorijās ierīkotas 10 izpētes transektes; 158 parauglaukumos 
raksturotas sastopamās augu sugas un augšminētie struktūras parametri. 

 Pēc biotehnisko pasākumu veikšanas veģetācija atkārtoti tajās pašās vietās vērtēta, kā arī 
veikta parauglaukumu fotofiksācija 2019.gada septembrī (Mangaļsalā) un 2020.gada 
novembrī (Garciemā, Carnikavā, Lilastē). 

 Jūras krastu procesu monitorings valsts līmenī tika uzsākts pagājušā gadsimta 
deviņdesmito gadu sākumā un turpināts arī projekta laikā pēc esošās metodikas. Par šo 
laika posmu ir pieejama ļoti detalizēta un ērti interpretējama informācija, kas raksturo 
krasta nogāzes augšējās daļas dinamiku un pārveidošanās tendences.  
 

Veģetācijas parauglaukumi ir ierīkoti gan tiešo darbību – preterozijas žodziņu uzstādīšanas tiešā 
tuvumā, gan to potenciālās ietekmes teritorijā, lai varētu salīdzināt veģetācijas un citus parametrus  
pirms un pēc atjaunošanas, novērtējot izmaiņas jeb pasākuma veikšanas sekmes. Veģetācijas 
aprakstus un fotofiksāciju veica projekta eksperti, jūras krasta procesu monitoringu – ģeologs 
J.Lapinskis. 

 

 

Pirms biotopu atjaunošanas darbiem jeb kāpu stiprināšanas daudzviet bija novērojama pārmērīga 
apmeklētāju kustība. To koncentrēšanās vietās, mijiedarbībā ar vēja darbību radušās ievērojami 
lielas deflācijas (erozijas) bedres un ieplakas, kas rada priekškāpas reljefa pārtraukumus 
(fragmentāciju), kā arī pārrāvumus kāpu veģetācijā.  

Monitoringa vadlīnijās ir izvēlēti konkrēti primāro kāpu atjaunošanās sekmju novērtēšanas 
indikatori:  

 kāpu reljefa atjaunošanās, t.sk. jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās; 

 kāpu dabiskās veģetācijas atjaunošanās. 

Rezultāti un secinājumi 
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Tālāk tekstā ir teritoriju, kurās veikta biotopu atjaunošana raksturojums un monitoringa rezultāti. 
Veģetācijas atkārtotais monitorings veikts visās četrās teritorijās aptuveni gadu pēc žodziņu 
uzstādīšanas, kas, protams tik īsā laika periodā lielas izmaiņas veģetācijas struktūrā neparāda. 
Savukārt fotofiksācijās labi redzamas notikušās izmaiņas arī tik īsā laika periodā. Konkrētāk par 
tām tālāk tekstā. 

Mangaļsala – raksturīga viscaur ļoti augsta priekškāpa, pirms kāpu atjaunošanas darbiem 
novērots, ka atsevišķos krasta iecirkņos kāpas ir erodētas un neatjaunojas ļoti augstas 
antropogēnās slodzes dēļ. Tur primāro kāpu josla ir degradējusies un deflācijas rezultātā 
fragmentēta. Antropogēnās pārslodzes rezultātā vietām traucēta ir arī sekundāro (pelēko kāpu) un 
terciāro kāpu biotopu (mežainās piejūras kāpas) saglabāšanās. Embrionālās kāpas sastopamas 
tikai atsevišķos posmos. 

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. Vēja erozijas rezultātā primāro kāpu smiltis 
tiek pārpūstas dziļāk iekšzemē un pamet aktīvo krasta sistēmu – primārās kāpas vairs pilnībā 
neveic savu „amortizatora” funkciju. 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. 

Veģetācijas monitorings Mangaļsalā kopumā parāda šādu situācijas raksturojumu: vietām, kur ir 
nelielas embrionālās kāpas, augājs klāj vidēji 20-40%, ko veido galvenokārt biezlapainā sālsvirza 
Honckenya peploides. Priekškāpu augājā visos parauglaukumos dominē smiltāja kāpuniedre 
Ammophila arenaria (30-60%), kas liecina par smilšu regulāru pārpūšanu. Pelēkajās kāpās 
veģetācija ir vairāk vai mazāk saslēgta (80%), šeit galvenokārt sastopama gan smiltāja kāpuniedre, 
gan smiltāja auzene Festuca arenaria, un vietām līdz 10% arī čemurainā mauraga Hieracium 
umbellatum, kā arī vidēji līdz 70% seguma parauglaukumos veido pelēkām kāpām raksturīgā sūna 
- sirmā sarmenīte Racomitrium canescens. Kopumā Mangaļsalā novēro embrionālām kāpām, 
priekškāpām un pelēkām kāpām raksturīgu augu sastāvu, kas tomēr nav raksturojams kā ļoti 
daudzveidīgs. Invazīvās augu sugas parauglaukumos nav konstatētas. Atsevišķās vietās 
parauglaukumos, pirmreizēji monitorējot, ir atzīmēts ļoti augsts nobradājuma līmenis – takas 
veido līdz 80%, vietām 100% - šajās vietās ir ierīkotas labiekārtotas pastaigu takas. 

    

Veģetācijas parauglaukumi kāpās: a - embrionālajā kāpā; b, c – priekškāpā; d – pelēkajā kāpā 

 

Fotofiksācijās piekrastes kāpās Mangaļsalā no noteiktiem punktiem, kas veiktas 2018.gada oktobrī 

un atkārtoti 2019.gada novembrī, ir fiksētas sākotnējās situācijas pirms un pēc infrastruktūras 

izbūves, tā piemēram, vairākās intensīvi iebradāto taku vietās ir ierīkotas gājēju laipas. Sagaidāms, 

ka gājēju kustība notiks lielākoties pa šīm laipām un samazināsies kāpu nobradājums apkārtnē. Pēc 

pāris gadiem atkārtojot fotofiksāciju (to būs iespējams izdarīt, jo ir fiksētas ģeogrāfiskās 

koordinātes fotofiksāciju punktos) varēs vislabāk novērtēt antropogēnās slodzes izmaiņas. 

 

a b c d 
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Situācija pirms infrastruktūras izbūves, 
redzams intensīvi nobradātas 
priekškāpas valnis (fotofiksācija 
15.10.2018.) 

Situācija pēc infrastruktūras izbūves un 
žodziņu uzstādīšanas – gājēju kustība 
novirzīta no priekškāpas un notiek pa 
laipu, kas samazina kāpas nobradāšanu. 
(fotofiksācija 15.11.2019.) 

 

2019.gada aprīlī –maijā ir uzstādīti priežu zaru žodziņus Mangaļsalā, zemāk attēlos redzama 
situācija tā paša gada novembrī – smiltis pie žodziņiem sāk uzkrāties, gājēju kustība pāri žodziņiem 
ir neliela, kā rezultātā nobradājuma ietekme ir samazināta. Fotofiksācijās ir ļoti labi redzams kāpu 
preterozijas darbu sniegtais efekts – kā bija sagaidāms, žodziņi ir pildījuši vējnesto smilšu 
aizturēšanas funkciju abās tā pusēs, un vēl lielāku smilšu stabilizēšanu jeb jaunveidoto kāpu reljefa 
nostiprināšanu ir devuši graudzāļu stādījumi, kas veidoti aptuveni gadu-pusotru gadu (kā kurā 
vietā) vēlāk pēc žodziņu uzstādīšanas.  

 

  

Mangaļsalā 2020.gada aprīlī stādītās smiltāju kāpuniedres Ammophila arenaria papildus stabilizē 
jaunveidotās priekškāpas pie uzstādītajiem priežu žodziņiem (ieputināti) 

 

Tāpat ir sagaidāms, ka priežu zaru klājumi sekmīgi pārtrauks smilšu izpūšanu un veicinās mērenu 
smilšu akumulāciju smilšu deflācijas ieplakās. 
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Biotopa aizsardzības stāvoklis:  Embrionālās kāpas atzītas kā vidējas kvalitātes biotops ar aktīvu 
smilts pārpūšanu un akumulāciju, savukārt priekškāpas visā Mangaļsalas piekrastē ir vērtētas no 
vidējas līdz labai, 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. 

Pēc atkārtotas vērtēšanas pēc veiktajiem preterozijas darbiem (2020.g.), biotopa kvalitāte kopumā 
ir uzlabojusies – samazinājusies nobradājuma ietekme un pakāpeniski var atjaunoties dabiskā 
kāpu veģetācija; kā arī izveidojušies jauni eolās akumulācijas veidojumi jeb vēja sapūstie smilšu 
pauguriņi, tādējādi veicinot kāpu stabilizāciju un vienlaidus kāpu atjaunošanos. 

 

Garciems – preterozijas darbu teritorija atrodas tiešā Eimura kanāla grīvas tuvumā, kur 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). Embrionālās kāpas šajā teritorijā neveidojas 
augšminēto procesu un ietekmju rezultātā, bet priekškāpas ļoti šaurā un nelielā josliņā. 

Veģetācijas monitorings parāda, ka kāpu augāju veido raksturīgas augu sugas: embrionālajā kāpā 
vietām līdz 70% smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, priekškāpās arī smiltāja auzene Festuca 
arenaria (vidēji veģetācija ap 60%), pelēkās kāpās veģetāciju (vidēji 60%) veido ne tikai 
graudzāles, bet arī nelielā daudzumā kodīgais laimiņš Sedum acre (līdz 10%), čemurainā mauraga 
Hieracium umbellatum, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima (zem 1%), kas liecina par 
salīdzinoši lielu augu daudzveidību. Taču kopumā nobradājuma līmenis šeit ir liels, jo daļā 
parauglaukumu veģetācijas nav (0%). 

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. Pēc veiktajiem preterozijas darbiem biotopa kvalitāte 
kopumā ir uzlabojusies. 

 

   

Fotofiksācija (LKS-92 koordinātas X 511625; Y 330183) Garciema kāpās  (a - pirms preterozijas žodziņu 
uzstādīšanas 2018.g.jūlijs; b – divus mēnešus pēc žodziņu uzstādīšanas, 2019.g.decembris; c – aptuveni 
pusgadu pēc žodziņu uzstādīšanas, žodziņi ir pilnībā zem smiltīm, 2020.g.maijs).  Redzams, ka žodziņi ir 
veicinājuši smilšu uzkrāšanos un priekškāpas stabilizāciju.  

 

Carnikavā - 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). 

a b c 
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Kāpu veģetācija (kopā 22 parauglaukumos) ir raksturota ejot pa transekti (divas transektes), 
šķērsojot kāpu profilu, virzienā no jūras uz mežaino kāpu pusi,. Šajā teritorijā kāpu augāju, līdzīgi 
kā Mangaļsalā un Garciemā arī veido galvenokārt raksturīgas psammofītiskās kāpu graudzāles 
sugu daudzveidība nav liela. Vietām priekškāpās kārklu Salix spp. tuvumā ir izteikts liels nobiru 
slānis, nobradājuma pakāpe ir vidēja – trijos (no 22) parauglaukumos iemītas takas ir virs 80% 
platībā. 

Biotopa aizsardzības stāvoklis pirms apsaimniekošanas: priekškāpa un embrionālā kāpa ir vērtētas 
kā labas kvalitātes biotopi, ko nelabvēlīgi ietekmē izbradāšana un takas, kā arī Tatārijas salāta 
izplatība, pelēkā kāpa ir vērtēta kā vidējas kvalitātes biotops, vietām sastopama arī invazīvā 
svešzemju suga Tatārijas salāts, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz 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.  

Pēc veiktajiem preterozijas darbiem biotopa kvalitāte kopumā ir uzlabojusies. 

 

Fotofiksācijas rezultāti rāda, ka gājēju kustību ir izdevies ierobežot (zemāk attēlos). 

  

Fotofiksācija Carnikavā 2018.g. oktobrī (a), atpūtnieku intensīvās kustības rezultātā ir izveidojies 
priekškāpas pārrāvums un deflācijas bedre. Situācija pēc gada, 2019.g. novembrī (b) – taka aizšķēršošanai 
ir uzstādīti priežu žodziņi un deflācijas bedrē ieklāti priežu zari. Sagaidāms, ka gājēju kustību izdevies 
novirzīt un nākotnē notiks priekškāpas stabilizācija, uzkrājoties smiltīm. 

 

Lilaste 

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. Teritorijā 
viscaur ir izveidojusies stabila embrionālā kāpa, ko veido daudzi smilšu pauguriņi, priekškāpa 
atrodas gandrīz visā teritorijas garumā, tā ir zema (zem 2 m), taču labi izveidota. Pelēkās kāpas ir 
sastopamas vienlaidus visā teritorijas garumā, tās veido gan augstāku, gan zemāku kāpu valni. Tās 
ir pelēkās kāpas ar izteikti kserofītisku augāju. 

Kāpu veģetācija un struktūra raksturota 68 parauglaukumos (kopā četras transektes) dažādās 
teritorijas daļās. Embrionālājās kāpās un priekškāpās dažkārt atsevišķi, dažkārt kopā ar 
psammofītiskajām graudzālēm izplatīta suga ir biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides, 
pelēkajās kāpās parādās parādās krietni lielāka sugu daudzveidība – arī platlapainās sugas, tādas 
kā čemurainā mauraga Hieracium umbellatum, lauka vībotne Artemisia campestris, vietām arī 
tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens, kā arī izteikts sūnu un ķērpju slānis, ko veido kāpām 
raksturīgās sugas. Aptuveni trešdaļā parauglaukumu ir krūmi un koki – kārkli, priedes un zem tām 
izveidojies blīvs nobiru slānis. Kopumā visos parauglaukumos nobradājuma līmenis ir vidējs. 

a b 
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Biotopa aizsardzības stāvoklis pirms apsaimniekošanas: 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 
teritorijā, 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. 

Pēc veiktajiem preterozijas darbiem biotopa kvalitāte kopumā ir uzlabojusies. 

Antropogēnās slodzes mazināšanas jeb atpūtnieku kustības ierobežojumu efektivitātes 
novērtējuma rezultāti vizuāli (fotofiksācija) ir apkopoti atskaitēs pilnā apjomā, ziņojuma 
4.pielikumā.  

Jūras krasta procesu monitoringa rezultāti ir apkopoti atsevišķā atskaitē, ko sagatavojis ģeologs, 
jūras krastu dinamisko procesu eksperts J.Lapinskis, monitoringa ziņojums ir 2.pielikumā. 

 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Kopumā veiktie preterozijas pasākumi 2110 Embrionālo kāpu, 2120 Priekškāpu un 2130 Pelēko 
kāpu biotopos aizsardzības stāvokli ir ievērojami uzlabojuši, jo ir samazinājusies nobradājuma 
ietekme un pakāpeniski var atjaunoties dabiskā kāpu veģetācija; kā arī izveidojušies jauni eolās 
akumulācijas veidojumi jeb vēja sapūstie smilšu pauguriņi, tādējādi veicinot kāpu stabilizāciju 
un vienlaidus kāpu atjaunošanos. 

2. Monitoringa vadlīnijās izvēlētie primāro kāpu atjaunošanās sekmju novērtēšanas indikatori: 
kāpu reljefa atjaunošanās, t.sk. jaunu embrionālo kāpu biotopu zonu veidošanās un kāpu 
dabiskās veģetācijas atjaunošanās uzrāda pozitīvu efektu, par ko liecina monitoringa rezultāti: 

 fotofiksācijās, kas veiktas pirms un pēc preterozijas darbiem var novērot, ka pēc 
infrastruktūras (gājēju laipas) izbūves un priežu žodziņu uzstādīšanas gājēju kustība 
novirzīta no priekškāpas un notiek pa laipu – rezultātā būtiski ir samazinājusies kāpas 
nobradāšana; 

 atkārtoti veicot fotofiksāciju labi redzams kāpu preterozijas darbu sniegtais efekts –
žodziņi ir pildījuši vējnesto smilšu aizturēšanas funkciju abās tā pusēs, un vēl lielāku 
smilšu stabilizēšanu jeb jaunveidoto kāpu reljefa nostiprināšanu ir devuši graudzāļu 
stādījumi; 

 jūras krasta procesu monitorings, kurā ir vērtēta smilšu akumulācijas efektivitāte 
parāda, gandrīz visos krasta iecirkņos, kuros tika ierīkoti smilšu „slazdi” (sētiņas, zaru 
žogi, zaru pārklājumi un niedru žogi) notika smilšu uzkrāšanās ar ātrumu 3,0 līdz 6,0 
m3/m gadā, kas būtiski pārsniedza blakus krasta iecirkņos novēroto (vidēji 1,5 līdz 2,0 
m3/m gadā) (novērtējuma ziņojums ir 2.pielikumā); 

 pie žogiem uzkrātajās smiltīs vietējo kāpu pioniersugu pašieaugšana notika samērā 
lēni, tomēr ir ticami, ka tā turpināsies nākamajos gados; 

 veģetācijas monitoringā novērots, ka visā piekrastes daļā dabas parkā “Piejūra” 
embrionālo kāpu un priekškāpu joslā konstatētas tipiskas psammofītisko graudzāļu 
sabiedrības. Dominējošā augu suga ir smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria, kas 
liecina, ka notiek aktīva smilts pārpūšana. Kā pozitīvs efekts veiktajiem preterozijas 
pasākumiem atzīstams arī fakts, ka vietās, kur takas ir norobežotas gājēju kustībai, 
veiksmīgi atjaunojas dabiskā veģetācijas ar kāpām raksturīgiem augiem.   
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PELĒKO KĀPU ATJAUNOŠ ANAS MONITORINGS  

Biotopu atjaunošanas mērķis ir pelēko kāpu augāja struktūras (raksturīga mozaīkveida 
struktūra un atklāti smilts laukumi) un funkciju atjaunošana, ietverot koku un krūmu 
apauguma samazināšanu. 

Monitoringa  mērķis ir novērtēt pelēko kāpu dabiskās mozaīkveida struktūras 
atjaunošanās sekmes. 

Sagaidāmie rezultāti: plašas vienlaidus atklāto pelēko kāpu teritorijas, kur nav koku un krūmu vai 
ir tikai atsevišķi lēni augošas priedes. Pelēko kāpu augājam ir raksturīga mozaīkveida struktūra – 
lakstaugi mijas ar sūnu un ķērpju laukumiem, vietām ir atklātas smilts laukumi (līdz 30% no 
kopējās biotopu platības). Kāpas ir piemērotas dzīvotnes pelēkajām kāpām raksturīgām augu, 
ķērpju un dzīvnieku sugām, it īpaši smiltāja neļķei Dianthus arenarius un stepes čipstei Anthus 
campestris. 

 

 

Projekta laikā veikto darbību mērķis galvenokārt tika vērsts uz Eiropas Savienības nozīmes 
prioritāri aizsargājamu biotopu 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un vietumis 2120 
Priekškāpas stāvokļa uzlabošanu. 

Pelēkās kāpas un daļēji arī priekškāpas dabiskās attīstības (sukcesijas) ceļā  vai vietām ir tikušas 
mākslīgi apmežotas un aizaugušas ar parasto priedi Pinus sylvestris un kārklu Salix spp. krūmiem. 
Koku un krūmu biezās audzes kāpās veicināja pārāk liela nobiru apjoma uzkrāšanoss augsnes 
virskārtā un tās bagātināšanos, kūlas (vecās zāles) veidošanos, kā arī saules gaismas trūkumu.  

Lai veidotu atklātas pelēkās kāpas un priekškāpas, tika izzāģētas strauji augošas priedes un to 
grupas vai audzes, atstājot vecākās, lēni augošās priedes, kas ir nozīmīgi mikrobiotopi 
bezmugurkaulnieku sugu attīstībai. Lai neveicinātu kārklu atvašu strauju ataugšanu, tad vecie, jau 
pāraugušie kārklu krūmi netika cirsti. Priekškāpu zonā tika izcirstas visas sasējušās priedītes.  

Piejūras pelēko kāpu atjaunošana notika trijās vietās: Mangaļsalā (C5), Carnikavā (C7), Lilastē (C8).  

 

 

Biotopa struktūru izmaiņu novērošanai un biotopu atjaunošanas pasākuma efektivitātes 
novērtēšanai kopumā ir veikti šādi monitoringa veidi: veģetācijas monitorings (ietverot krūmu un 
koku aizauguma novērtējumu) un putnu monitorings. 
 
Veģetācijas monitorings dabiskās veģetācijas atjaunošanās sekmju novērtēšanai ir veikts ar tām 
pašām metodēm, kas primāro kāpu atjaunošanās novērtēšanai (sk. preterozijas pasākumu sadaļu), 
ietverot arī parauglaukumu fotofiksāciju.  
 
Attālinātā izpēte ar dronu (video un fotomateriāli) veikta ar mērķi novērtēt kopējo pelēkās kāpas 
aizaugumu ar kokiem un krūmiem.  
 
Putnu monitorings (populāciju un to dzīvotņu stāvokļa vērtējums) tika veikts projekta 
mērķsugām - stepes čipstei Anthus campestris un sila cīrulim Lullula arborea, ar  sugu pilnās 
kartēšanas metodi. Sākotnējais monitorings veikts pirms darbību uzsākšanas un atkārtoti pēc 
biotopu atjaunošanas darbu veikšanas.  
 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 

Metodes un monitorings 
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Monitoringa praktiskā realizācija: 
 

 Situācijas izpēte un veģetācijas monitorings ir veikts 2018.g. oktobrī-novembrī, pirms 
pelēko kāpu atjaunošanas, raksturojot pelēko kāpu veģetāciju parauglaukumos, kas nejauši 
izvēlēti dažādās kāpas vietās (ierīkoti un atzīmēti ar GPS koordināti). Vērtēta veģetācija – 
kokaugu stāvs, lakstaugu sugu sastāvs un segums, un sūnu/ķērpju sugas un to segums, kā 
arī nobiru (skuju un lapu) un kūlas segums un biezums. Veikta parauglaukumu 
fotofiksācija.  

 Veģetācijas monitorings atkārtoti veikts pēc biotehnisko pasākumu veikšanas – aptuveni 
tajās pašās vietās 2019.g.septembrī (Mangaļsala) un 2020.g. novembrī (Carnikava, Lilaste) 
– raksturoti tie paši veģetācijas parauglaukumi pēc noteiktajiem parametriem un veikta 
parauglaukumu fotofiksācija. Kopumā veģetācijas un struktūru apraksti ir sagatavoti par 
visām trijām teritorijām 6 vietās un 38 parauglaukumos. 

 Mangaļsalā un Lilastē 2018.gada jūnijā ir izmantotas arī attālinātās izpētes metodes – ar 
drona palīdzību uzņemti zemes apauguma video un fotomateriāli.  

 Lilastē un atsevišķās vietās Carnikavā un Mangaļsalā ir veikta pelēko kāpu fotofiksācija 
noteiktos punktos, vispārējās situācijas raksturošanai, divas reizes katrā vietā projekta 
laikā. 

 

 

 

Monitoringa vadlīnijās izvēlētie pelēko kāpu atjaunošanās sekmju novērtēšanas indikatori: 

 biotopam raksturīgās veģetācijas izveidošanās vai raksturīgo sugu aizņemtās platības 
palielināšanās; 

 koku un krūmu seguma izmaiņas;  

 neraksturīgo sūnu seguma izmaiņas;  

 konstatējamas biotopa struktūru izmaiņas (mozaīka augu segā – augājā ir lakstaugu, sūnu, 
ķērpju un atklāti smilts laukumi), kas atbilst putnu - projekta mērķsugu (stepes čipste 
Anthus campestris, sila cīrulis Lullula arborea) dzīvotnes prasībām. 

Mangaļsala - pusē teritorijai raksturīgas samērā augstas līdz vidēji augstas priekškāpas un pelēko 
kāpu josla. Pelēkās kāpas ir sastopamas visā teritorijas garumā. Raksturīgi, ka Mangaļsalā kāpas ir 
aizaugušas galvenokārt ar krūmiem (kārkli Salix spp.) un mazāk ar parasto priedi Pinus sylvestris. 
Tā kā tika pieņemts lēmums kārklus necirst, lai neveicinātu pārlieku atvašu daudzumu, tādējādi 
veicinot vēl lielāku kāpas aizaugumu, tad galvenokārt ir izcirstas strauji augošās priedes.  

Attālinātā izpēte – ar dronu filmētie video un foto Mangaļsalā 

Projektā kā viena no metodēm tika izmēģināta teritorijas attālinātās izpētes metode – filmējot un 
fotografējot ar dronu, tādējādi novērtējot krūmu un koku aizaugumu pelēkajās kāpās, kā arī 
atpūtnieku iemīto taku blīvumu. Šie materiāli noder situācijas novērtēšanai pirms 
apsaimniekošanas darbu veikšanas pelēkajās kāpās. Projekta laikā atkārtot šādus dronu 
uzlidojumus neizdevās, tomēr materiāls ir vērtīgs un varētu tikt izmantots pēc projekta beigām, ar 
aptuveni 3 gadu distanci. Tad vislabāk būtu redzamas izmaiņas, ko devusi infrastruktūras izveide 
(labiekārtotas laipas) – kā atpūtnieku novirzīšana veicinājusi vienmērīgāku pelēkās kāpas augāja 
atjaunošanos. Mangaļsalas gadījumā, kad pelēkās kāpas galvenokārt aizaugušas ar krūmiem, bet tie 
nav cirsti lielos apjomos, iepriekš minēto apsvērumu dēļ, tad, ar attālinātās izpētes metodi vērtējot, 
lielas izmaiņas augājā nebūs iespējams novērot. Šim nolūkam noder veģetācijas monitorings. 

Rezultāti un secinājumi 
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Ar dronu fotografēta Mangaļsalas piekraste pirms biotehnisko darbu (koku izciršanas) veikšanas 

(2018.gada jūnijā). 
 

 

 

Kadrs no video - labi redzama pelēkā kāpa ar raksturīgo augāja struktūru, krūmiem, taku tīklu 
(2018.g. jūnijs, pirms koku izciršanas). 

 

 

 

 

Veģetācijas monitorings Mangaļsalā uzrāda, ka augājā galvenokārt dominē smiltāja auzenes 
Festuca sabulosa (ap 30%) augu sabiedrība, kopumā lakstaugi aizņem līdz 40% no seguma 
parauglaukumos, izteikts ir raksturīgo sūnu (sirmā sarmenīte Racomitrium canescens, noras 
vijzobe Tortula ruralis u.c.) un ķērpju (Kladonijas Cladonia spp.) stāvs (vidēji 60%, vietām līdz 
90%).  Pavisam nedaudz sastopamas kāpām neraksturīgās meža sūnas. Lielāks nobiru 
daudzums (līdz 5 cm biezumā) ir kārklu krūmu tuvumā. Pēc biotehnisko darbu veikšanas 
veģetācija būtiski nebija izmainījusies, nedaudz vairāk ir atklātu smilts laukumu, kas radušies, 
izvācot priedes no kāpām. Kārklu segums pelēkajā kāpā nav būtiski samazinājies -izzāģēti tikai 
atsevišķi kārklu krūmi un izzāģētas visas ātraudzīgās priedes.   

Vienā no tiešās darbības vietām ir konstatēta smiltāju neļķe Dianthus arenarius,  un pēc priežu 
izciršanas, kad gaismas apstākļi ir uzlabojušies, ir sagaidāms, ka atradne paliks lielāka. 

 



18 
 

  
Veģetācijas monitorings Mangaļsalā pelēkajā kāpā – pēc priežu izciršanas (2019.gada 
septembris). Attēlā pa kreisi – atliktais veģetācijas parauglaukums, redzams vēl biezs 
nobiru slānis zemsegā; attēlā pa labi – skats uz atjaunoto pelēko kāpu tajā pašā vietā 
(LKS-92, X 503705; Y 325229) 

 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Pelēko kāpu biotops pirms biotehnisko darbu veikšanas ir 
vērtēts zemas līdz vidējas kvalitātes, vietām labas, taču viscaur ir liels aizaugums ar kokiem un 
krūmiem, kur 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.  

Pēc atjaunošanas darbu veikšanas kopumā ir palielinājies gaismas daudzums, pelēkā kāpa 
kļuvusi atklātāka, tomēr diezgan biezais kārklu segums nav mainījies. Ir uzlabojusies augāja 
mozaīka - nedaudz palielinājies atklātu smilts laukumu daudzums, kas arī ir viens no biotopa 
struktūrām kopējās kvalitātes noteikšanā, kas šobrīd vērtējams kā labs. 

Carnikava - 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 josla ir dažāda platuma, ar izteiktu kāpu reljefu. 
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 laikā un veido biezas audzes. Katra šāda audze, rada iespēju 
iesēties arvien jaunām priedēm. 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. 

Veģetācijas monitorings Carnikavā. Pēc augošās veģetācijas var spriest, ka pelēkajās kāpās šeit 
raksturīga spēcīga smilšu pārpūšana, raksturīgie augi ir smiltāju grīslis Carex arenaria, kas 
vietām veido lielas tīraudzes, kāpu auzene Festuca arenaria, atsevišķās vietās sastopama arī 
smiltāju niedres Ammophila arenaria audzes. Pavisam nedaudz ir arī citi raksturīgie pelēko 
kāpu augi – čemuru mauraga Hieracium umbellatum, lauka vībotne Artemisia campestris, 
atsevišķos parauglaukumos arī biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides, kalnu norgalvīte 
Jasione montana un tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens. Visos veģetācijas 
parauglaukumos sastopamas galvenokārt pelēkām kāpām raksturīgas sūnu sugas – sirmā 
sarmenīta Racomitrium canescens, noras vijzobe Tortula ruralis un rakstuŗīgi ķērpji – 
Kladonijas Cladonia spp. u.c. Sūnu/ķērpju stāvs ir visur, kur nav iemītas takas vai izbraukāts ar 
velosipēdiem.  

Kopumā pelēkām kāpām nav raksturīgs liels kārklu Salix spp., daudzums, līdz ar to, izcērtot 
strauji augošās priedes, kāpa ievērojami ir atbrīvota no apauguma. Salīdzinoši liels ir skuju 
nobiru slānis, taču tas nav biezs, līdz 2 cm biezumā. 
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Raksturīgā augu veģetācija Carnikavas parauglaukumos 

  
Veģetācijas parauglaukums Nr.3, 
Veģetācijā dominē smiltāju grīslis Carex 
arenaria, sūnu stāvā sirmā sarmenīte 
Racomitrium canescens 

Veģetācijas parauglaukums Nr.10, 
lakstaugu stāvā galvenokārt kāpu auzene 
Festuca sabulosa (50%), ir izteikts 
sūnu/ķērpju stāvs (100% seguma), ko 
veido sirmā sarmenīte u.c. raksturīgās 
pelēko kāpu sūnas (95%), kā arī ir nedaudz 
ķērpji – Islandes ķērpis Cetraria islandica 
un Kladonijas Cladonia spp. 
 

  
Veģetācijas parauglaukums Nr.1, 
lakstaugu stāvu veido smiltāju grīslis 
Carex arenaria (30%), sūnu stāvā sirmā 
sarmenīte (70%) un nedaudz ķērpji – 
Kladonijas Cladonia spp. Velosipēdistu 
izbraukāts, izveidojušies smilts 
laukumi. 

Veģetācijas parauglaukums Nr.9, takas 
malā, veģetāciju veido galvenokārt smiltāju 
kāpuniedre Ammophila arenaria, kā arī 
smiltāju auzene un pavisam nedaudz 
čemuru mauraga Hieracium umbellatum un 
lauka vībotne Artemisia campestris. Sūnu 
stāvā sirmā sarmenīte (10%). 

 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Pelēko kāpu biotops pirms biotehnisko darbu veikšanas ir 
vērtēts kā vidējas kvalitātes biotops, vietām sastopama arī invazīvā svešzemju suga Tatārijas 
salāts, 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. Pēc veiktajiem kāpas atjaunošanas 
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darbiem būtiski ir atbrīvota pelēkā kāpa no apauguma ar kokiem, biotopa stāvoklis ir 
vērtējams kā labs. 

 

Lilaste - pelēkās kāpas ir sastopamas vienlaidus visā teritorijas garumā, tās veido gan 
augstāku, gan zemāku kāpu valni - garā joslā starp mežainām kāpām un priekškāpām, kuras 
piekļaujas embrionālo kāpu joslai un smilšainai pludmalei. Notiek aktīvi smilšu pārpūšanas 
procesi. Vietām ir novērojams liels aizaugums ar krūmiem un kokiem, tai skaitā ātri augošām 
priedītēm. Nobiras (skujas un lapas) zemsegā veido pat vairākus centimetrus biezu slāni, 
kavējot augu iesēšanos, augsnes izžūšanu un smilšu pārpūšanu. 

Veģetācijas monitorings Lilastē - pelēkās kāpas, tāpat kā iepriekšējās teritorijās ir ar izteikti 
kserofītisku augāju, kurās dominē kāpu auzene Festuca sabulosa, vietām daudz arī smiltāju 
kāpuniedre Ammophila arenaria, pārējie raksturīgie augi ir čemurainā mauraga Hieracium 
umbellatum, lauka vībotne Artemisia campestris,  smilts grīslis Carex arenaria, kā arī 
raksturīgās sūnas: sirmā sarmenīte Racomitrium canescens un noras vijzobe Syntrichia ruralis.  
Atsevišķos parauglaukumos konstatēts jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima, pūkainais 
plostbārdis Tragopogon heterospermus, tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens, 
raksturīgs daudzveidīgs ķērpju sugu sastāvs. Vietām, priežu tuvumā sastop lielā daudzumā 
ekspansīvās mežu sūnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skats uz atjaunoto pelēko kāpu Lilastē, no jūras puses attēlā pa kreisi redzama priekškāpa un tālāk klaja 

pelēkā kāpa ar izcirstām priedēm un mežainā kāpa; no pelēkās kāpas puses uz jūru, attēlā pa labi – priedes 
ir izcirstas un izvāktas (2020.gada novembris). 
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Fotofiksācija noteiktos punktos (divas reizes, 2018. un 2019.gads): 

  
 

  

 
Pelēkā kāpa Lilastē pirms priežu izciršanas (attēli pa kreisi, 2018.gada jūnijā) un pēc izciršanas (attēli pa 

labi, 2019.gada novembrī) 
 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Pelēko kāpu biotopa kvalitāte pirms priežu izciršanas vērtēta dažādi 
visā teritorijā, 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. 

Pēc biotehnisko pasākumu veikšanas izmaiņas ir ievērojamas, pelēkā kāpa atbrīvota no koku 
apauguma gandrīz līdz 70% Lilastes piekrastes platībā. Šeit biotopa kvalitāte ir vērtējama kā laba. 

 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Dabas parkā “Piejūra” pelēkās kāpas pieder izteikti kserofītiskajam (sausajam) 2130* _3 Ar 
lakstaugiem klātas pelēkās kāpas biotopa variantam kurā augājs ir salīdzinoši nabadzīgs. Pēc 
augošās veģetācijas var spriest, ka pelēkajās kāpās daudzviet raksturīga spēcīga smilšu 
pārpūšana – dominējošās augu sugas ir smiltāju grīslis Carex arenaria, kas vietām veido lielas 
tīraudzes, smiltāju niedre Ammophila arenaria un kāpu auzene Festuca arenaria. Pavisam 
nedaudz sastopami arī citi raksturīgie pelēko kāpu augi: čemuru mauraga Hieracium 
umbellatum, lauka vībotne Artemisia campestris, atsevišķos parauglaukumos arī biezlapainā 
sālsvirza Honckenya peploides, kalnu norgalvīte Jasione montana.  

2. Atsevišķos parauglaukumos konstatētas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas: jūrmalas 
pērkonamoliņš Anthyllis maritima, pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus, 
tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens. Mangaļsalā konstatēta pļavas silpurene Pulsatilla 
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pratensis, kā arī vienā no tiešās darbības vietām smiltāju neļķe Dianthus arenarius,  un pēc 
priežu izciršanas, kad gaismas apstākļi ir uzlabojušies, ir sagaidāms, ka atradne paliks lielāka. 

3. Pēc biotehnisko pasākumu veikšanas izmaiņas ir ievērojamas, pelēkās kāpas atbrīvotas no 
koku apauguma gandrīz līdz 70% visā dabas parka “Piejūra” piekrastes platībā. Vismazāk 
atklātu pelēko kāpu platību izveidots ir Mangaļsalā, kur kārklu segums pelēkajā kāpā nav 
būtiski samazinājies - izzāģēti tikai atsevišķi kārklu krūmi un visas ātraudzīgās priedes.   

4. Pēc priežu izciršanas pelēkajās kāpās, gaismas apstākļiem uzlabojoties, ir sagaidāms, ka 
ekspansīvās mežu sūnas - spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens, Šrēbera rūsaine Pleurozium 
schreberii un ciprešu hipns Hypnum cupressiforme atklātajā saulē izžūs un iznīks, vietu dodot 
raksturīgajām kāpu sūnu un ķērpju sugām. 

5. Kopumā pelēko kāpu biotopu stāvoklis visur ir uzlabojies, tas ir vērtējams kā labs. Galvenie 
labvēlīga biotopa stāvokļa rādītāji, kas ir nozīmīgas biotopa struktūras kopējās kvalitātes 
noteikšanā: atklātu smilts laukumu platības palielināšanās, koku un krūmu apauguma būtisks 
samazinājums, neraksturīgo sūnu slāņa un platības samazināšanās, kopējā augu segas 
mozaīkas palielināšanās – liecina par biotopa kvalitātes uzlabošanos.  

6. Izbūvējot 2018. gadā apmeklētāju infrastruktūras visā DP “Piejūra” piekrastes teritorijā, ir 
mazināta antropogēnās slodzes ietekme uz piekrastes biotopiem – mazināta dabas pamatnes 
izmīdīšana un izbraukāšana, ir novērsti galvenie biotopu fragmentācijas cēloņi, tādējādi 
sagaidāma raksturīgās veģetācijas atjaunošanās pelēkajās kāpās. Izmantojot jau projekta laikā 
iesākto - attālinātās izpētes metodi – video ar dronu uzņemšanu, pēc aptuveni 3 gadiem varētu 
būt redzamas izmaiņas, ko devusi infrastruktūras izveide (labiekārtotas laipas) – kā atpūtnieku 
novirzīšana veicinājusi vienmērīgāku pelēkās kāpas augāja atjaunošanos.  

7. Biotehniskie pasākumi pelēkajās kāpās ir būtiski uzlabojuši dzīvotņu apstākļus vairākām retām 
augu sugām – gan ES īpaši aizsargājamai un retai augu sugai smiltāja neļķe Dianthus arenarius, 
gan Putnu Direktīvas I pielikumā iekļautai putnu sugai – stepes čipste Anthus campestri. 
Jāatzīmē, ka sekmīgai stepes čipstes ligzdošanai nākotnē ir būtisks nosacījums – novirzīt 
apmeklētāju plūsmu no ligzdošanas vietām pelēkajās kāpās pavasara-vasaras sākuma periodā 
un turēt suņus pavadā. 

8. Stepes čipste ir jutīgāk reaģējusi uz būtisku antropogēnās slodzes pieaugumu 2020. gada 

sezonā (būtisks piekrastes apmeklētāju skaita pieaugums saistībā ar Covid krīzi, līdz ar to ir 

novērots populācijas skaita samazinājums 2020.gadā. Taču, jācer, ka ilgtermiņā situācija 

atkal uzlabosies, jo kopumā pelēko kāpu atklātās platības ir būtiski palielinātas 

9. Novērtējot veiktos pelēko kāpu apsaimniekošanas pasākumus, dzīvotņu kvalitāte stepes 

čipstei un sila cīrulim ir uzlabota, un ir palielināta piemēroto biotopu kopējā platība 

ievērojamā dabas parka “Piejūra” daļā. Sila cīrulim 2020. g. konstatēts ievērojami lielāks 

apdzīvoto teritoriju skaits nekā 2018. gada uzskaitēs. Vismaz divās-trijās vietās suga 

konstatēta tieši apsaimniekotajās platībās vai to tuvumā, kur tā netika reģistrēta 2018. gadā. 
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MEŽAINO PIEJŪRAS KĀPU ATJAUNOŠANAS MONITORINGS 

Biotopu atjaunošanas mērķis ir veikt  mežaino kāpu dabiskošanu, uzlabojot mežaudzes 
struktūru un funkcijas: stādītajās priežu audzēs izveidot neviendabīgu audzes biezības 
struktūru ar laucēm, biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuvu tādai, kas 
veidojas dabisko procesu gaitā. 

Monitoringa mērķis ir novērtēt mežaino piejūras kāpu dabiskošanās sekmes. 

Sagaidāmie rezultāti: mežainajās kāpās mežaudze dabiskojusies - izveidota neviendabīga 
mežaudze, kurā skraja kokaudze mijas ar laucēm, dominē dažādu dimensiju koki un raksturīga 
dažādība zemsedzes augājā (mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu augāja struktūra). 
Mežaino piejūras kāpu biotopos nodrošinātas dzīvotnes pioniersabiedrību (sākotnējās sukcesijas 
stadijas sugas) augiem un dzīvniekiem. 

 

 

Galvenais atjaunošanas darbu mērķis ir vērsts uz 2180 Mežaino piejūras kāpu biotopu stāvokļa 
uzlabošanu, nodrošinot labvēlīgu aizsardzības stāvokli mežainu piejūras kāpu raksturīgām sugām, 
ES un Latvijā aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm, piemēram, smiltāja neļķei Dianthus arenarius 
spp. arenarius, pļavas silpurenei Pulsatilla pratensis u.c. 

Mežainās piejūras kāpas dabas parkā “Piejūra” ir daudzviet mākslīgi apmežotas – stādītas vai sētas 
priedes, un tā kā pēdējos gados tradicionālā mežsaimnieciskā darbība praktiski nav veikta, tad ir 
izveidojušās blīvas mežaudzes, ko galvenokārt veido viena vecuma priedes. Citviet mežainās kāpās 
ir saglabājušās atsevišķos  vecākas priedes, kam apkārt izveidojusies blīva jaunākas paaudzes 
priežu paauga. Dabisko procesu (vētras, ugunsgrēki) trūkuma dēļ ir uzkrājušās barības vielas meža 
zemsegā un ir izveidojies biezs (līdz 10 cm) sūnu slānis. Šādās audzēs nenotiek arī dabiskā 
pašizrobošanās jeb atvērumu veidošanās. Rezultātā ir samazinājusies sausiem un nabadzīgiem 
kāpu mežiem raksturīgo sugu daudzveidība. 

Biotehniskie pasākumi tika veikti ar mērķi dabiskot mežaudzes - veikt priežu audžu retināšanu 
dažādā intensitātē, lai izveidotu teritorijā neviendabīgu kokaudzes biezības struktūru ar biezākām 
un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisko procesu gaitā. Vienlaikus 
veidot atvērumus un atklātas lauces ap vecākās paaudzes kokiem, lai kopumā radītu mozaīku – 
starp mežaudzēm būtu atklāti biotopi, kur dominētu sausi, nabadzīgi un labi apgaismoti augšanas 
apstākļi. Tādēļ vietām veica arī zemsedzes noņemšanu un atklātas augsnes laukumu ierīkošanu, 
kur sūnu un nobiru slānis tika noņemts līdz minerālgruntij. Noņemtais sūnu un nobiru slānis 
vietām bija virs 10 cm. 

Mežaino piejūras kāpu atjaunošana dabas parkā notika trijās vietās: Mangaļsalā (C5), Carnikavā 
(C7), Lilastē (C8). 

 

 

Mežainajās kāpās biotopa atjaunošanās sekmju novērtēšanai veica veģetācijas monitoringu, 
ietverot parauglaukumu fotofiksāciju. Uz izvēlētām transektēm (nosacītiem līnijveida maršrutiem) 
izvietoja parauglaukumus ik pēc ~150-200 m, atkarībā no veģetācijas heterogenitātes (lielāks 
attālums starp parauglaukumiem, ja veģetācija viendabīga) transektei pa vidu. Parauglaukuma 
lielums bija divi dažādi, Mangaļsalā 25 m2 (5x5 m), taču vēlāk Carnikavā un Lilastē tika izvēlēti 
lielāki parauglaukumi – 400 m2 (20x20m). Veģetāciju vērtēja (%) pa stāviem - koku un krūmu, 
lakstaugu/sīkkrūmu, ķērpju un sūnu stāvu (arī tā biezumu), kā arī katra stāva kopējo projektīvo 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 

Metodes un monitorings 
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segumu procentos. Papildus vērtēja atklātu augsnes platību, taku un meža nobiru segumu (%), kā 
arī nobiru vidējo biezumu (cm). 

Monitoringa praktiskā realizācija: 
 Situācijas izpēte un veģetācijas monitorings notika divu gadu laikā – atkārtoti vēl pēc 

atjaunošanas vietu izvēles pārplānošanas: 2018.gada oktobrī (Mangaļsalā, daļa Carnikavā, 
daļa Lilastē) un 2019.gada septembrī-novembrī (daļa Carnikavā, daļa Lilastē). Mežaino 
piejūras kāpu veģetācija ir kopumā ir raksturota 78 veģetācijas parauglaukumos (pastāvīgi 
ierīkoti, atzīmēti ar GPS koordināti) un veikta parauglaukumu fotofiksācija. Vietas izvēlētas 
pēc paredzētās darbības veida: darbības vietās ar paredzēto koku retināšanu, paredzēto 
mežaudzes atvērumu jeb lauču veidošanas vietās un ārpus tiešās darbības, tās ietekmes 
teritorijās.  

 Veģetācijas monitorings atkārtoti veikts pēc biotehnisko pasākumu veikšanas, novērtējot 
veģetācijas sastāvu un struktūru aptuveni tajās pašās vietās. Papildus ņemti parauglaukumi 
darbības vietās, kur mežsaimniecisko darbu ietekmē radušies atklāti augsnes laukumi 
(kokaudzes izvešanas ceļi), tādējādi vērtējot šajās vietās veģetācijas pioniersabiedrību 
atjaunošanos.  

 

 

Monitoringa vadlīnijās izvēlētie mežaino piejūras kāpu atjaunošanās sekmju novērtēšanas 
indikatori: 

 izveidojusies neviendabīga mežaudze, kurā skrajas kokaudzes mijas ar atklātām laucēm; 

 dažādība zemsedzes augājā (mozaīkveida ķērpju, sūnu, lakstaugu un sīkkrūmu augāja 
struktūra);  

 neraksturīgi biezā sūnu seguma samazināšanās; 

 atklāto smilšu laukumu platības pieaugums un pioniersabiedrību attīstība tajās. 

Mangaļsalā - atklātai piekrastei piegulošie nogabali kopumā raksturojami kā vidēja vecuma, 
monotonas un pārāk blīvas mežaudzes ar nabadzīgu pamežu un zemsedzes stāvu. Augājā dominē 
ekspansīvās sūnu sugas: spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens un Šrēbera rūsaine Pleurozium 
schreberi, un zemsegā ir biezs nobiru slānis. Atklātu augsnes laukumu praktiski nav. Vietām ir blīvs 
taku tīklojums. 

Veģetācijas monitorings 

Visos meža monitoringa parauglaukumos kokaudzi veido parastā priede Pinus sylvetris, kas pirms 
mežu biotehnisko darbu veikšanas visur klāja aptuveni 80 līdz 98% veģetācijas seguma, bet pēc 
darbu veikšanas vietām tās segums samazinājās līdz 10-5%. Krūmu stāvs visur ir ļoti neliels, līdz 
5% seguma, ko galvenokārt veido parastais kadiķis Juniperus communis, trauslais krūklis Frangula 
alnus un parastais pīlādzis Sorbus aucuparia. 

Lakstaugu veģetācijā (vidēji kopējais projektīvais segums līdz 25%) kopumā konstatētas 14 sugas. 
Dominējošās sugas ir pļavas nārbulis Melampyrum pratense, kāpu auzene Festuca sabulosa un aitu 
auzene F.ovina, laimes palēcīte Orthilia secunda. Samērā bieži meža parauglaukumos nelielā 
klājienā bija sastopama čemuru mauraga Hieracium umbellatum, liektā sariņsmilga Deschampsia 
flexuosa. Pārējās sugas bija sastopamas nelielā segumā atsevišķos parauglaukumos. Sūnu slānis 
gandrīz visos parauglaukumos veido 95-100% segumu ar mezofītiskajām sūnām, dažviet līdz 10cm 
biezumā, ķērpji Cladonia spp. ir tikai vienā parauglaukumā ļoti nelielā daudzumā.  

Meža nobiru (skujas) slānis veido aptuveni 2-3 cm biezu slāni un klāj līdz 70% projektīvā seguma. 
Atklātas augsnes laukumi nav atzīmēti nevienā parauglaukumā. Pēc meža apsaimniekošanas darbu 

Rezultāti un secinājumi 
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veikšanas vienā no parauglaukumiem meža tehnikas darbības rezultātā atklātas augsnes laukumi 
aizņēma ap 20% seguma, citos izmaiņas nav konstatētas.   

 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Mežainā piejūras kāpa vērtēta kā zemas līdz vidējas kvalitātes 
biotops. Audzē trūkst dažādvecuma kokaudzes struktūras, kā arī bioloģisko daudzveidību 
veicinošas struktūras (liela izmēra kritalas, sausokņi), nav atvērumu vainaga klājā un dabiskas 
lauces. Veģetācijā trūkst atsegtu smilšainu augsnes klajumu (tikai 1% teritorijas ir konstatētas), 
daudzviet ir ļoti biezs ekspansīvo sūnu segums, kas traucē jaunu priedīšu un raksturīgo lakstaugu 
iesēšanos.  

Pēc meža biotopu atjaunošanas darbu veikšanas, kopumā mežaudze ir skrajāka, daudzviet 
izveidoti mežaudzes atvērumi jeb lauces, atēnoti vecākas paaudzes koki, tādējādi dažādojot 
mežaudzes struktūru. Atsevišķās vietās, kur noņemti zemsedze līdz minerālgruntij, atsegtajā smiltī 
ir iespēja attīstīties pioniersugām – mežainajām kāpām raksturīgajām ķērpju sugām, lakstaugiem – 
pļavas silpurenei Pulsatilla pratensis un smiltāju neļķei Dianthus arenarius ssp. arenarius. Biotopa 
aizsardzības stāvoklis šobrīd ir vērtējams kā labs. 

 

 

Izmēģinot kārklu izzāģēšanas metodi, redzams, ka pēc neilga 
laika tas dzen spēcīgas atvases. Šāds kārklu ierobežošanas 
veids nav ieteicams, lai neveicinātu kārklu ataugšanu. Tā vietā 
kārkls būtu atstājams, un tam pāraugot, tas dabiski aizies bojā 
un iznīks no mežaino kāpu zemsedzes (foto 19.09.2019., 
Mangaļsala, vieta iezīmēta ar GPS koordināti). 

  

  
Veģetācijas monitoringa parauglaukums 
Mangaļsalā, mežainajās piejūras kāpās – atzīmēts 
atstājamais koks, visi jaunākās paaudzes koki ir 
izzāģējami. Blīvajā kokaudzē  priede veido 98% 
projektīvo segumu. 

Tas pats parauglaukums pēc biotehnisko darbu 
veikšanas – izzāģētas priedes, atstājot vecāko priedi 
un ap to ir izveidojusies lauce. 
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Pēc mežaino kāpu atjaunošanas darbiem meža tehnika vietām atstājusi atklātas augsnes laukumus – vietas, 
kur attīstīties pioniersugām – kāpām raksturīgiem ķērpjiem un lakstaugiem, piemēram, smiltāju neļķei 
Dianthus arenarius spp. arenarius. 

 

Carnikava - mežaino kāpu teritorijas ir samērā jaunas (vidēji priedes ap 60 gadiem). Raksturīgs 
viļņots kāpu reljefs, kurā attīstījusies vienveidīga priežu audze. Atjaunojamie meža biotopi vietām, 
ir ar bagātīgu ķērpju zemsedzi un atsevišķām vecām priedēm.  

Veģetācijas monitorings 

Priežu kokaudze ir blīva un gandrīz visos parauglaukumos pirms atjaunošanas darbiem sasniedz 
98% projektīvā seguma. Krūmu stāva praktiski nav, atsevišķos parauglaukumos nedaudz ir 
sastopams trauslais krūklis Frangula alnus, parastais pīlādzis Sorbus aucuparia. Lakstaugu stāvā 
reģistrētas kopumā 14 augu sugas. Dominējošas sugas ir liektā sariņsmilga Deschampsia flexuosa, 
lielā daļā parauglaukumu ir izteikts sīkkrūmu segums, kuru galvenokārt veido brūklene Vaccinium 
vitis-idaea, mellene V.myrtillus, kā arī melnā vistene Empetrum nigrum u.c. Lakstaugu segums šajos 
parauglaukumos ar sīkkrūmiem ir izteikti biezs, līdz 85% projektīvā seguma. Šeit raksturīgs arī 
biezs sūnu slānis (100% segums), ko veido spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens un Šrēbera 
rūsaine Pleurozium schreberi. Tomēr daļā parauglaukumu ir vietās, kur kopā ar sūnām dominē arī 
ķērpji – Kladonijas Cladonia spp., Islandes ķērpis Cetraria islandica, šajās vietās lakstaugu stāva 
gandrīz nav, dominē sausi augšanas apstākļi. Pēc mežaudzes atjaunošanas darbiem priežu blīvums 
ir krietni samazināts, vidēji ap 60%, bet laucēs 0-10% seguma. Atklātas augsnes laukumi pēc 
apsaimniekošanas parauglaukumos sasniedz līdz 25% seguma (pirms tam tikpat kā nav 
sastopami), kas izveidojušies galvenokārt meža tehnikai pārvietojoties vietām diezgan stāvajā 
reljefā. 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Analizējot 2017.gada un 2020.gada meža biotopu inventarizācijas 
un monitoringa anketas, var secināt, ka kopējā biotopa kvalitāte ir palielinājusies - bija vidējas 
kvalitātes biotopi, pēc atjaunošanas darbu veikšanas biotopa kvalitāte ir laba. Visā mežu 
atjaunošanas teritorijā ir krietni samazināts audzes šķērslaukums, izveidotas lielas atvērtas lauces, 
ir saglabāti atsevišķi īpatnējie koki un tiem apkārt arī veidoti atvērumi. Palielinājusies atsegtu 
augsnes laukumu platība (izvešanas ceļi, pēc darbības ietekme), kas vērtējams kā pozitīvs devums 
biotopam – var attīstīties pioniersugas. 
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Veģetācijas parauglaukums 217.kvartāla 27.nogabalā pirms un pēc biotopu atjaunošanas pasākumu 
veikšanas. Ir izveidots meža atvērums jeb lauce, būtiski uzlabojušies gaismas apstākļi, un atklātas augsnes 
laukumi pēc darbu veikšanas aizņem ap 25% projektīvā seguma parauglaukumā. 

 

Lilaste - mežainas kāpas ar priežu kokaudzi (vidēji 70 gadīgas audzes), vietām ļoti blīvi sētas un 
stādītas, vietām vecākas audzes ar blīvu priežu grupām paaugā. Mežainās kāpas pie stāvlaukuma 
(177. un 181. kv.) ir ievērojami daudzveidīgākas. Atsevišķos nogabalos dominē 160 gadīgas un 
vecākas priedes. Ir arī nogabali ar jaunām audzēm (38-58 gadi).  

Veģetācijas monitorings 

Visos veģetācijas parauglaukumos koku stāvu veido parastā priede, ar projektīvo segumu 80-98%. 
Krūmu stāvs praktiski nekur nav atzīmēts,  tikai pāris parauglaukumos (no 29), kas atlikti vecākās 
ir atsevišķas blīvas priežu grupas paaugā, kas pēc apsaimniekošanas darbu veikšanas ir izretinātas 
un nepārsniedz 15% projektīvā seguma. Lakstaugu stāvs vidēji veido 25-50% seguma, tur 
dominējošās augu sugas ir smiltāja grīslis Carex arenaria, liektā sariņsmilga Deschampsia flexuosa, 
slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios; citā parauglaukumu grupā, kur ir izteikts sīkkrūmu segums 
(80-100%), dominē brūklene Vaccinium vitis-idaea, mellene V. myrtillus, bieži sastopamas sugas 
parauglaukumos ir pļavas nārbulis Melampyrum pratense, laimes palēcīte Orthilia secunda u.c. 
Kopumā sastopamas 15 lakstaugu sugas. Sūnu/ķērpju slānis visos parauglaukumos ir ļoti izteikts 
un veido 100% seguma. Galvenokārt to veido mezofītiskās sūnas: spīdīgā stāvaine Hylocomium 
splendens un Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi, un sūnu slāņa biezums ir līdz pat 18 cm 
biezumā. Atsevišķos parauglaukumos dominē ķērpji – Kladonijas Cladonia spp. u.c. Būtiski, ka 
atklātas augsnes laukumi pirms apsaimniekošanas darbu veikšanas praktiski netika konstatētas 
(0%), savukārt pēc darbu veikšanas tika atzīmēts 5-20%, dažviet arī vairāk, viens parauglaukums 
atlikts uz koku izvešanas ceļa (199.kvartāla 7.nogabalā), kur atklāta augsne ir 80%, ar mērķi - 
novērot pioniersugu attīstību smiltājā. 

 

  
Veģetācijas parauglaukums Lilastē, 199.kvartāla 40.nogabalā, kur attēlā pa kreisi redzama blīva priežu 
mežaudze (68 gadi) pirms atjaunošanas darbiem un attēlā pa labi pēc darbu veikšanas. Audzes 
šķērslaukums ir samazināts par 25%. 
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Pēc atjaunošanas darbiem ir atstātas dabiskās meža 
struktūras – sausas kritalas un sausie koki, kas 
palielina kopējo mežaudzes ekoloģisko vērtību. 

 

 

Veģetācijas parauglaukums 199.kvartāla 7.nogabalā 
atlikts uz koku izvešanas ceļa, kur 80% projektīvā 
seguma ir atsegta augsne, tikai 20% ir sūnu segums 
(Pleurozium schreberii un Hylocomium splendens). 
Atkārtots monitorings parādīs, kādas pioniersugas 
attīstās atklātās smiltīs. 

 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Biotopu inventarizācijas anketās 2017.gadā biotopu aizsardzības 
stāvoklis novērtēts daudzviet kā zems vai vidējs, jo ir vienvecuma stādītas bioloģiskajai 
daudzveidībai maznozīmīgas audzes (ar lielu blīvumu), praktiski nav atvērumu jeb lauču, ir biezs 
mezofītisko sūnu slānis, traucēta raksturīgo ķērpju attīstība. Daudzviet norādīts, ka nepieciešama 
mežaudzes dabiskošana. 

Pēc atjaunošanas darbu veikšanas 2020.gadā biotops vērtējams ar labu kvalitāti, ir izveidota 
iespēja veidoties dažādvecuma audzēm – daudzviet jau novēro jaunu priedīšu iesēšanos radītajos 
atklātas smilts laukumos. 

 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Biotehnisko (biotopu atjaunošanas) pasākumu rezultātā ir būtiski izmainījusies mežaudze 
– samazinājies audžu blīvums un ir panākta sēto/stādīto blīvo mežaino kāpu dabiskošana: 
audzes šķērslaukums vietām ir būtiski samazināts, taču nevienā vietā tas nav zem 
mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku minimālā šķērslaukuma.  

2. Pēc mežaino kāpu atjaunošanas darbiem pirmā stāva koku caurmērs daudzviet ir 
palielinājies, kas ļauj secināt, ka ir izcirsti tievākie koki, kopumā uzlabojot lielāku dimensiju 
koku īpatsvaru meža nogabalā. Līdz ar to nākotnē tie var veidoties par bioloģiski vērtīgiem 
ievērojamu dimensiju kokiem un kritalām. 
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3. Vietās, kur meža zemsedze un zemsegas nobiras noņemtas (Mangaļsalā), kā arī meža 
tehnikas atstāto “pēdu” (kokmateriālu izvešanas ceļi) rezultātā ir izveidojušies ievērojamas 
platības ar atsegtas augsnes laukumiem, kopā var novērot līdz 25% parauglaukumos. 
Potenciāli šajās vietās var attīstīties pioniersabiedrības ar mežainajām kāpām 
raksturīgajām sūnu sugām: kadiķu dzegužlinu Polytrichum juniperinum, mataino 
dzegužlinu P.piliferum u.c.  

4. Atklātās augsnes laukumi ir piemēroti gaismmīļu sugām un nabadzīgu, smilšainu augšņu 
augiem: smiltāju neļķei Dianthus arenarius, pļavas silpurenei Pulsatilla pratensis u.c., 
sagaidāms, ka to populācija būtiski pieaugs. Šobrīd vislielākais blīvums ar smiltāju neļķes 
atradnēm ir Lilastes mežainajās kāpās, atsevišķās atradnes ir Carnikavas apkārtnē un 
Mangaļsalā. 

5. Atklātajos augsnes laukumos jau šobrīd dažviet Carnikavā un Lilastē novēro parastās 
priedes iesēšanos, kas liecina par dažādvecuma audzes attīstību nākotnē. 

6. Veiktā mežaudzes dažādošana, sausokņu un vecākas paaudzes koku saglabāšana ir radījusi 
piemērotāku dzīvotni piekrastē sastopamu putnu sugām. Atgaismoto vecākās paaudzes 
priežu tuvumā ir nodrošinātas zonas, kur ir piemēroti apstākļi arī dažādām 
bezmugurkaulnieku sugām. Teritorijā atstātās  liela izmēra kritalas un stumbeņi ir 
nozīmīgas dzīvotnes kukaiņu, augu un sēņu sugām.  

7. Pēc biotopu apsaimniekošanas darbiem daudzviet bija palikušas meža ciršanas atliekas – 
resnāki zari un koku stumbri. Daļa tika savākta ar roku darba palīdzību, taču daļa paliks un 
pakāpeniski sadalīsies. Patreiz tas ir būtisks antropogēns traucējums, kura ietekme 
tuvākajos gados samazināsies. 

CITZEMJU INVAZĪVO AU GU SUGU IEROBE ŽOŠANAS PASĀKUMU  MONITORINGS 

Paredzētās darbības mērķis ir citzemju invazīvo augu sugu ierobežošana zālāju, kāpu un 
mežu biotopos. 

Monitoringa mērķis ir novērtēt citzemju invazīvo augu sugu platību izmaiņas un to vitalitāti 
paredzētās darbības veikšanas laikā pēc tās. 

Sagaidāmie rezultāti: teritorijā citzemju invazīvās augu sugas vairs nav sastopamas vai arī tās ir 
pavisam nedaudz ar zemu vitalitāti jeb atjaunošanās spēju, un, turpinot regulāru apsaimniekošanu 
– krūmu atvašu izciršanu un pļaušanu, tās izzudīs pavisam. 

 

 

Citzemju invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumi veikti septiņās vietās dabas parkā “Piejūra”, 

trīs no tām atrodas Rīgas novadā: Vakarbuļļos, Rītabuļļos un Daugavgrīvā, četras Carnikavas 

novadā: Carnikavā, Garciemā, Garupē un Kalngalē. Vietas un mērķsugas: 

 

I. Vakarbuļļi, mērķsugas krokainā roze Rosa rugosa, vārpainā korinte Amelanchier spicata; 

II. Rītabuļļi un Kalngale, mērķsuga Tatārijas salāts Lactuca tatarica; 

III. Daugavgrīva, mērķsuga Kanādas zeltgalvīte Solidago canadense, puķu sprigane Impatiens 

glandulifera; 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 
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IV. Garciems, mērķsugas vārpainā korinte Amelanchier spicata, puķu sprigane Impatiens 

glandulifera, melnaugļu aronija Aronia melanocarpa. 

V. Garupe, mērķsuga puķu sprigane Impatiens glandulifera; 

VI. Carnikava, Gaujas grīva, mērķsuga krokainā roze Rosa rugosa. 

 

Darbi un metodes izvēlēti atkarībā no sugas dzīvības formas, ziedēšanas laika, augšanas vietas 
jutīguma. Citzemju krūmu ierobežošana: vārpainā korinte, krokainā roze un melnaugļu aronija 
nozāģēti un izrauti ar saknēm, tur, kur tas bija iespējams (Garciems, Carnikava pie Gaujas grīvas), 
savukārt Vakarbuļļos, teritorijā gar Lielupes krastu, kas ir jutīga pret krastu eroziju, krokainā roze 
tika pļauta, izmantojot rokas instrumentu – trimmeri, pārējā teritorijā tika izmantotas lāpstas un 
dakšas, lai izceltu augus ar saknēm. Daļā teritorijas tika izmantota arī zemes frēze, uzrušinot zemes 
virskārtu un ar rokām izlasot sakņu fragmentus. Teritorija tika atbrīvota arī no vārpainās korintes, 
šos krūmus izcērtot. 

Tatārijas salāta izplatības ierobežošanai izmantots tikai roku darbs (ravēšana) un nedaudz arī 
rokas instrumenti (saknes dziļākai izņemšanai). Tatārijas salāts tika izrauts ar sakni vēl pirms 
ziedēšanas vai ziedēšanas sākumā (maijs-jūnijs), kamēr nav nobriedušas un izsējušās sēklas. Tāpat 
atkārtota ravēšana tika veikta vasaras otrā pusē, kad teritorijā bija novērota jaunu augu 
izplatīšanās. Visi izrautie augi tika izvesti no teritorijas. 

Kanādas zeltgalvītes un puķu spriganes ierobežošanā tika izmantots gan roku darbs, gan 
mehanizētais darbs, jo atkarībā no teritorijas apsaimniekošanas īpatnībām  - būvgruži augsnes 
virskārtā un vietām izrakņātais reljefs - bija jāizvēlas atšķirīga pieeja. Līdz ar to teritorija tika 
sadalīta trīs daļās, veicot atšķirīgus darbus noteiktās vietās un laikos - veikta zālāja un krūmu 
atvašu pļaušana ar rokas instrumentu – trimmeri; kur bija iespējams, izraktas Kanādas zeltgalvītes 
un puķu spriganes ar saknēm, izmantojot rokas instrumentus (lāpstu); divreizēja pļaušana (jūnijā 
un septembrī), izmantojot traktortehniku, kur tas bija iespējams.  

 

 

Rīcības ietvaros ir veikti šādi monitoringa veidi: citzemju invazīvo augu sugu uzskaite un 
monitorings; citzemju invazīvo augu sugu uzskaite apvienojumā ar veģetācijas monitoringu (kur ir 
iespējams, piem., Tatārijas salāts); fotofiksācija noteiktos monitoringa punktos. 

Lai novērtētu citzemju sugu ierobežošanas sekmes, pirms darbības uzsākšanas identificētas visas 
sastopamās citzemju sugas, novērtējot to sastopamību – aizņemto platību paredzētās darbības 
teritorijā, kā arī to vitalitāti. Citzemju invazīvo augu sugu uzskaiti Daugavgrīvā un Vakarbuļļos 
veica, izstaigājot teritoriju un novērtējot katrā 20 x 20 m lielā kvadrātā citzemju sugas sastopamību 
(ballēs) un vitalitāti (augu augstumu). Apkopojot katras monitoringa reizes datus, noteikts 
aptuvenu kopējo citzemju sugu projektīvais segums - katrai sugai atsevišķi un visām kopā. 
Sastopamības novērtēšanā izmantota šim nolūkam speciāli izstrādāta citzemju sugu uzskaites 
anketa. Mežaino kāpu biotopos citzemju sugu uzskaite veikta, ejot pa noteiktu transekti un 
novērtējot to sastopamību.  

Vietās, kur invazīvās sugas nav visā teritorijā, bet koncentrējas gar takām vai atsevišķās grupās – 
Garciemā, Garupē, veikta citzemju invazīvo augu sugu uzskaite piesārņotākajās vietās (atzīmēta 
kartē GPS koordināte, lai varētu atkārtoti šajās vietās veikt uzskaiti). Noteikta augu suga, tās 
aizņemtā platība un augstumu (m). Carnikavā pie Gaujas grīvas veikta totālā krokainās rozes 
uzkaite, jo tā koncentrējās noteiktās vietās. 

Gadījumos, kad citzemju invazīvās sugas sastopamas ļoti lielā daudzumā visā teritorijā (Tatārijas 
salāts), izvēlēta kombinēta uzskaites metode – ejot pa nosacītu transekti, ik pa 50 m (vai pa 200 m 

Metodes un monitorings 
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lielākā teritorijā) atlikti parauglaukumi (1x1m) un veikts pilns veģetācijas apraksts, tai skaitā 
atzīmēta Tatārija salāta sastopamība parauglaukumā.  

Monitoringa praktiskā realizācija: 

 Vakarbuļļi, krokainās rozes un vārpainās korintes uzskaite 3 reizes, veicot pilno uzskaiti 
(20x20 m kvadrātos ar speciāli izveidotajām anketām), pirmo reizi pirms darbu uzsākšanas 
(2018.gada februārī), 2.reize – mēnesi pēc darbu veikšanas (2019.gada maijā); 3 reize – 
gadu pēc veiktajiem biotehniskajiem pasākumiem (2020.gada maijā); fotofiksācija 
noteiktos punktos veikta četras reizes projekta laikā; drona attēli – 2018.gada maijā, pirms 
darbu uzsākšanas, vēlāk nav atkārtots; 

 Daugavgrīva, Kanādas zeltgalvītes uzskaite – trīs reizes projekta laikā (2018. g. martā – 
pirms darbiem, 2019. g. maijā, 2020. g. maijā – pēc divu gadu apsaimniekošanas); 
veģetācijas monitorings (pirms un divus gadus pēc darbu veikšanas), nejauši izvēlētos 
piecos parauglaukumos; fotofiksācija – divas reizes; drona attēli uzņemti pirms un divus 
gadus pēc darbu veikšanas; 

 Garciems, vārpainās korintes, melnaugļu aronijas, baltās akācijas, tajā skaitā arī citu 
biotopam neraksturīgo krūmu sugu uzskaite, ejot pa nosacītu transekti (gājēju takas 
apkārtnē) un atzīmējot piesārņotākās vietas, atzīmējot augu sugu, platību un augstumu, 
vienlaikus veicot fotofiksāciju šajos punktos (atzīmēti ar GPS). Pirms darbu veikšanas 
(2018.g. jūlijā) un divus gadus pēc darbu veikšanas (2020.g. maijā); 

 Carnikava pie Gaujas grīvas, krokainās rozes uzskaite – pilna “kartēšana” jeb uzskaite 
teritorijā, atzīmējot visas atradnes (kopā 7 punktos), rozes aizņemtā platība, augstums 
(vitalitāte), kā arī vizuālai novērtēšanai – fotofiksācija šajos punktos. Pirmā uzskaite veikta 
sākotnējās situācijas izpētei (2018. g. jūlijs) un atkārtoti pēc biotehnisko darbu pabeigšanas 
(2020.g. jūlijs-augusts); 

 Daugavgrīva, Rītabuļļi-Vakarbuļļi un Kalngale, Tatārijas salāta ierobežošanas teritorijas – 
ejot pa nosacītu transekti, ik pa noteiktam attālumam (ik pa 50 m Vakarbuļļos, ik pa 200 m 
Kalngalē) atliekot veģetācijas parauglaukumus un atzīmējot visas augu sugas un to 
projektīvo segumu parauglaukumā, īpaši atzīmējot Tatārijas salāta sastopamību un 
vitalitāti. Pirmā uzskaite sākotnējās situācijas izpētei (2018.g. jūlijs-augusts), atkārtoti pēc 
pirmo reizi veiktajiem biotehniskajiem pasākumiem (2019.g. septembris) un pēc vairāku 
reižu atkārtotas salāta ravēšanas (2020.g.). 

 Carnikava, Garupe pie Langas – puķu spriganes ierobežošana, situācijas izpēte un 
fotofiksācija 2018. gada jūlijā un atkārtoti pēc darbu pabeigšanas 2020. gada maijā. 

 

 

 

Lai novērtētu citzemju invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu efektivitāti, ir noteikti sekojoši 
veiktās darbības sekmju novērtēšanas indikatori: 

 citzemju invazīvo augu sugu aizņemtās platības izmaiņas; 

 citzemju invazīvo augu sugu sastopamība veiktās darbības teritorijā (ir vai nav); 

 vitalitāte (auga augstums). 
 

Vakarbuļļos, krokainās rozes ierobežošanas paņēmiens: intensīvi nofrēzējot - trīs reizes sezonā 
rozes saknes ar augsnes frēzi un ar roku darbu izvācot saknes, uzrāda vislabākos rezultātus – roze 
praktiski ir izzudusi un konkrētā platībā veiksmīgi atjaunojas sausam smiltāja zālājam (no turpat 
blakus esošā zālāja) raksturīgās augu sugas jau nākošajā gadā. Savukārt teritorijā, kur nebija 
iespējams pielietot frēzēšanu - starp kokiem un Lielupes krastā un tika veikta tikai pļaušana ar 
trimmeri, krokainās rozes atvases atauga. Taču, veicot atkārtotu uzskaiti, rezultāti uzrādīja, ka 

Rezultāti un secinājumi 
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rozes izplatību ir izdevies ierobežot, jo tā ataug daudz zemāka, t.i. līdz 1 m augstumā, bet iepriekš 
tā bija 1,5- 1,8 m augstumā. Paredzams, ka šādi, rozi arī turpmāk pļaujot, tās platības 
nepalielināsies un augstums varētu vēl samazināties. Savukārt vārpaino korinšu ierobežošanā 
labas sekmes tika novērotas vietās, kur krūmi tika izrakti ar saknēm, nevis tikai nopļauti. Pļautajās 
vietās atvases ataug. 

 

Daugavgrīva, Kanādas zeltgalvītes ierobežošana ruderālas kvalitātes zālājā: pēc divu gadu 
intensīvas pļaušanas divas reizes sezonā (jūnijs-jūlijs un augusts-septembris) un zāli novācot, 
zeltgalvīte ataugusi tikai vietām. Invazīvo augu uzskaite uzrāda, ka vietās, kur zeltgalvīte dominēja 
(ar 3-4 ballēm, t.i. 50-90%), šobrīd tā aizņem līdz 50%, atsevišķos ceros un ievērojami ir 
samazinājies tās augstums – tikai līdz 0,5 m (pirms apsaimniekošanas 1 m). Vietās, kur zeltgalvītes 
audzes ir nošķūrētas vai saknes izraktas, tā ataug ļoti nedaudz – no sēklām vai atsevišķiem sakņu 
dzinumiem. Paredzams, ka turpinot zālāja pļaušanu pirms zeltgalvītes sēklu izsējas, tā 
samazināsies līdz minimumam vai izzudīs no zālāja pavisam.  

 

 
 

 
Teritorijas austrumdaļā augājā 
dominē parastā niedre un 
Kanādas zeltslotiņa (2018.gada 
martā) pirms darbu veikšanas. 

Tikko pēc darbu veikšanas(2018.gada 
jūlijā) izrakta Kanādas zeltslotiņas, 
vienlaikus izvācot būvgružus un planējot 
augsnes virskārtu. 

Gadu pēc darbu veikšanas 
(2019.gada maijā), veģetācijā 
ataug parastā niedre un parādās 
arī citas augu sugas. Kanādas 
zeltslotiņa ataug atsevišķos 
nelielos laukumos, kur ar 
turpmāku pļaušanu to izdosies 
samazināt līdz minimumam. 

 

Puķu sprigane ir ziedēšanas stadijā izvākta no teritorijas, ar saknēm izraujot un līdz ar to pēc 
apsaimniekošanas darbiem ir konstatēti tikai atsevišķi eksemplāri, kas uzdīguši no sēklām.  

Zālāja vispārējā kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība pēc veiktajiem biotehniskajiem atjaunošanas 
darbiem ir ļoti ievērojami uzlabojusies, ko parādījis veģetācijas monitorings – veģetācijā niedre ir 
ļoti samazinājusies un palielinājies zālājam raksturīgo augu sugu īpatsvars, tai skaitā arī retāk 
sastopami orhideju dzimtas augi – plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata u.c. 

   
Situācijas izmaiņas fiksētas ar fotofiksāciju: 2018. gada augusts, pirms darbu veikšanas (a); 2019.gada maijs, 
atvases pēc vienreizējas krokainās rozes izrakšanas (b); 2020.gada maijs pēc rozes sakņu divreizējas 
nofrēzēšanas – roze praktiski nav ataugusi (c). 

a b c 
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Veģetācijas monitorings Daugavgrīvā (2020.gada jūnijā). Attēlā pa kreisi - situācija pirms 
apsaimniekošanas darbu veikšanas (2018.gada marts) – veģetācija ir ruderāla, dominē tikai parastā 
niedre un Kanādas zeltslotiņa. Attēlā pa labi – situācija pēc divu gadu intensīvas pļaušanas un zālēs 
novākšanas (2020.gada jūnijs) – veģetācijā niedre ir ļoti samazinājusies, palielinājies zālājam 
raksturīgo augu sugu īpatsvars. Būtiski ir samazinājusies Kanādas zeltslotiņas sastopamība – tā ataug 
vietām laukumos daudz vājāka un zemāka auguma. 

 

Garciems, krūmu - vārpainās korintes un melnaugļu aronijas ierobežošana: krūmu nozāģēšana un 
sakņu atrakšana zem sakņu kakla un izrakšana, turklāt atkārtojot to divas reizes sezonā, izvācot arī 
visas iepriekš nepamanītās ataugušās atvases ar saknēm ir devusi rezultātus – korintes un aronijas 
ir pilnībā izvāktas un atvašu nav. 

  
 
Situācija pirms apsaimniekošanas attēlā pa kreisi (2018.gada jūlijs) un pēc krūmu 
krūmu izrakšanas (2020.gada maijā) – korintes un aronijas nav ataugušas. 

 

Carnikava pie Gaujas grīvas, krokainās rozes ierobežošana: rozes izrakšana ar saknēm un vēlāk arī 
pāris reizes atkārtota tās atvašu izrakšana ir devusi gaidīto rezultātu, roze nav ataugusi un ir 
pilnībā no teritorijas izvākta. 

   
Situācijas izmaiņas fiksētas ar fotofiksāciju: 2018. gada jūlijs, pirms darbu veikšanas (a); 2020.gada jūlijs, 
atvases pēc vienreizējas krokainās rozes izrakšanas (b); 2020.gada septembris pēc pilnīgas sakņu izrakšanas 
– roze nav ataugusi (c). 

 
Tatārijas salāta ierobežošana Rītabuļu-Vakarbuļļu posmā Daugavgrīvā un Kalngalē: monitoringa 
rezultāti uzrāda, ka darbi devuši daļēji pozitīvu rezultātu – suga joprojām invadētajās teritorijās ir 
sastopama, neatkarīgi no veikto darbu atkārtošanas reižu skaita kādā teritorijas atsevišķā posmā. 
Jāatzīst, ka salāts ataug vājāks un mazāk eksemplāru blīvumā, taču tā kā sugai ir ļoti lielas 
atjaunošanās spējas no augsnē palikušajām sakņu daļiņām, kā arī izsējoties, pilnībā to no 

a b c 
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teritorijām iznīcināt nav izdevies. Jāņem vērā, ka šīs sugas ierobežošana ir jāveic kompleksi visā 
platībā, kur tā ir sastopama vienlaicīgi, atkārtojot ravēšanu vairākas reizes sezonā.  
Salīdzinot abas projekta teritorijas – Rītabuļļu apkārtni Daugavgrīvā un Kalngali, var teikt, ka 
Tatārijas salāts joprojām daudz lielākā blīvumā ir sastopams Rītabuļļu-Vakarbuļļu teritorijā, kas ir 
likumsakarīgi, ņemot vērā, ka tas jau sākotnēji šeit bija izveidojis lielākas audzes. 
 

  
Rītabuļļu kāpās (2018. g. jūlijs), kur antropogēnā 
ietekme ir salīdzinoši liela un priekškāpas augājs 
nav visā teritorijā pietiekami labi izveidojies un 
blīvs, Tatārijas salāts ir galvenokārt sastopams 
tieši brīvajos laukumos priekškāpā. 

Pelēkajās kāpās Tatārijas salāts ir sastopams ļoti 
nedaudz Rītabuļļos (2018. g. jūlijs). 

 

  
 
Kalngalē Tatārijas salāts ir izveidojis lielas audzes galvenokārt embrionālajās kāpās (attēls pa kreisi), jo 
priekškāpa ir labi izveidota ar blīvu piekrastes graudzāļu segumu, līdz ar to salātam iesēties nav tik 
viegli un tā izplatība ir mazāka. 
 
Garupe pie Langas upes, puķu spriganes ierobežošana Langas palienes daļā: pēc vairākkārtējas puķu 
spriganes izraušanas ar saknēm suga vairs praktiski nav konstatēta.  
 

  
Puķu sprigane Langas palienes daļā, slapjā melnalkšņu pakājē pirms darbu veikšanas.  
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GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Atklātās vietās, kā zālājā Daugavgrīvā krokainās rozes ierobežošana, intensīvi nofrēzējot rozes 

saknes ar augsnes frēzi un ar roku darbu izvācot sakņu fragmentus, uzrāda vislabākos 

rezultātus – roze praktiski ir izzudusi un atjaunojas sausam smiltāja zālājam raksturīgās augu 

sugas jau nākošajā gadā. Tikpat veiksmīgi roze ir izvākta no kāpu teritorijas Carnikavā pie 

Gaujas grīvas, gan izmantojot roku darbu un sakņu izrakšanu. 

2. Jutīgās teritorijās, kas pakļauts erozijai kā Lielupes krastā Vakarbuļļos, un izmantota cita 

metode – krokainās rozes pļaušana ar trimmeri ierobežo rozes platības, jo tā neizplatās vairs 

blakus teritorijās un ataug daudz zemāka. 

3. Pilnībā ir izdevies izvākt arī invazīvās krūmu sugas - vārpaino korinti un melnaugļu aroniju no 

teritorijas Garciemā, kur efektīva ir bijusi pielietotā metode -  krūmu nozāģēšana un sakņu 

atrakšana zem sakņu kakla un to atciršana ar cirvi, tādējādi netraumējot priežu saknes 

mežainajā kāpā. 

4. Daugavgrīvā, kur Kanādas zeltgalvītes audzes ir nošķūrētas vai saknes izraktas, tā ataug ļoti 

nedaudz – no sēklām vai atsevišķiem sakņu dzinumiem. Paredzams, ka turpinot zālāja 

pļaušanu pirms zeltgalvītes sēklu izsējas, tā samazināsies līdz minimumam vai izzudīs no zālāja 

pavisam.  

5. Tatārijas salāta ierobežošana Rītabuļu-Vakarbuļļu posmā Daugavgrīvā un Kalngalē devusi 

daļēji pozitīvu rezultātu – suga joprojām invadētajās teritorijās ir sastopama, kaut arī salāts 

ataug vājāks un mazākā blīvumā. Jāņem vērā, ka šīs sugas ierobežošana ir jāveic kompleksi visā 

platībā, kur tā ir sastopama vienlaicīgi, atkārtojot ravēšanu vairākas reizes sezonā.  

6. Puķu spriganes ierobežošana devusi labu rezultātu Garupē pie Langas, kur tā vairs nav 

konstatēta, un ievērojami samazinājusies tās izplatība ir Daugavgrīvā. 

 

 

 

PIEJŪRAS ZĀLĀJU  ATJAUNOŠANAS MONITORINGS 

Zālāju biotopu atjaunošanas mērķis ir piejūras zālāju stāvokļa uzlabošana, to piemērotas 
apsaimniekošanas uzsākšana,  kā rezultātā samazināta ekspansīvās sugas – parastās 
niedres Phragmites australis dominance, un ir izveidojies augājs ar lielu augu sabiedrību un 
sugu daudzveidību.  

Monitoringa mērķis ir novērtēt zālāju atjaunošanas sekmes, novērojot zālājā ekoloģisko 
apstākļu uzlabošanos, tai skaitā dažādu piejūras zālājam raksturīgo augu sugu 
sastopamību, kā arī reto un īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu populācijas 
izmaiņas. 

Sagaidāmie rezultāti: palielinājusies apsaimniekojamā zālāja platība un ievērojami uzlabojies 
biotopa aizsardzības stāvoklis: samazinājies parastā niedres Phragmites australis blīvums, ir 
izveidojusies biotopam atbilstoša augāja struktūra - pieaudzis raksturīgo un reto augu sugu 
daudzums; zālājs ir īpaši aizsargājamas augu sugas – purva mātsaknes Angelica palustris   atradne. 
Uzlaboti zālāju putnu sugu ligzdošanas un barošanās apstākļi – atklāti zālāji ar zemu veģetāciju. 
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Mērķbiotopi ir 1630* Piejūras zālāji, kā arī 6430_1 Eitrofas augsto lakstaugu audzes krastmalu 
variants, un galvenās mērķsugas, kam ir uzlabojami dzīvotnes apstākļi, ir purva mātsakne Angelica 
palustris un grieze Crex crex. 

Zālāju atjaunošana dabas parkā “Piejūra” notika vienā teritorijā– Vakarbuļļos (C4), kas atrodas 
Daugavgrīvas salas dienvidrietumu tālākajā galā. Vakarbuļļu zālāji 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. 
Gar Buļļupes krastu izveidojušās augsto lakstaugu audzes. 

Zālājs kādu laiku ir ticis neregulāri apsaimniekots, kā rezultātā stipri aizaudzis ar parasto niedri, 
Buļļupes krastmalas daļā arī ar krūmiem un kokiem. 2018. gadā tika uzsākta plānveidīga zālāju 
atjaunošana. Darbu veikšanas teritorija tika sadalīta 3 zonās - Buļļupes krastmala ar augsto 
lakstaugu audzēm (0,54 ha), piejūras zālāju teritorija ar tai pieguļošo Buļļupes krastmalu (3,82 ha) 
un smiltāju zālājs (0,19 ha). Atjaunošanas metodes bija dažādas, vairākas reizes veģetācijas sezonā. 
Metožu pielietošanā tika ņemti vērā tādi faktori kā augājā sastopamo īpaši aizsargājamo sugu 
(purva mātsakne Angelica palustris, jūrmalas armērija Armeria maritima, jūrmalas āžloks 
Triglochin maritimum, zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum. jumstiņu gladiola Gladiolus 
imbricatus) fenoloģiskās fāzes, teritorijas mikroreljefs, putnu ligzdošanai piemērotu apstākļu 
nodrošināšana. 

 

Zālāju apsaimniekošanā tika pielietotas vairākas metodes: 

 pļavas zālāja uzraušana ar ecēšām (vecās kūlas un atmirušo niedru novākšana), darbi 
veikti sausā laikā, maijā; 

 koku un krūmu nozāģēšana. Koku un krūmu apaugums galvenokārt tika noņemts gar 
Buļļupes krastmalu, kur bija sastopami dažādi lapkoki – melnalksnis, kļava, vietām neliela 
izmēra parastā priede. Ainaviskākās un spēcīgākās priedes tika atstātas. Turpmāk, 
nākamajā gadā, veicot zālāja pļaušanu, līdz ar niedru un zālāja pļaušanu tika nopļautas 
noņemto koku un krūmu atvases; 

 augsnes virskārtas noņemšana, ierīkojot 17 atklātas augsnes laukumus smiltāju zālājā – 
jūrmalas armērijas populācijas izplatības veicināšanai; 

 zālāja pļaušana, izmantojot divas metodes – vienlaidus zālāja un krūmu atvašu pļaušana 
Buļļupes krastmalas daļā un piejūras zālāja sausajā daļā; un zālāja pļaušana joslās (atstājot 
pārmaiņus nenopļautas joslas) visā piejūras zālājā - divas reizes, jūlija sākumā un augustā, 
Darbu noslēguma fāzē, oktobrī, teritorija tika nopļauta vienlaidus, papildus veicot atkārtotu 
pļaušanu sausajā zālāja zonā. Pie Buļļupes krastmalas tika atstātas zonas, kurās vecās 
niedres netika pļautas, atstājot tās kā patveršanās un ligzdošanas vietu putniem; 

 niedres izplatības mazināšana, zālājā vairākās vietās izsējot zvaguļa Rhinanthus spp. sēklas. 
 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 
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Skats uz Vakarbuļļu zālāju 
(2018. g. maijs, drona attēls). 
 
Labi saskatāma zālāja sausās 
(priekšplānā) un mitrās daļas 
robeža (koši zaļā krāsā). 
Zālāja sausajā daļā jau ir 
izveidoti atklātas augsnes jeb 
smilts laukumi. 

 

 

 

 

Zālājos atjaunošanas pasākumu efektivitātes novērošanai veica veģetācijas, ietverot arī krūmu un 
niedru aizauguma novērtējumu, īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu monitoringu, kā arī 
fotofiksāciju noteiktos monitoringa punktos. 

Veģetācijas monitorings: krūmu un niedru aizauguma novērtējums veikts galvenokārt izmantojot 
visjaunākos pieejamākos ortofotoattēlus, kā arī drona uzlidojuma datus (fotoattēlus un filmētos 
maršrutus); kopējo zālāja stāvokli novērtēja, izmantojot „ES nozīmes zālāju biotopu kartēšanas un 
monitoringa anketu” (veģetācijas un struktūru apraksti 10-15 punktos); veģetācijas sugu sastāvu 
novērtēja, izmantojot Brauna-Blankē (Braun-Blanquet) jeb floristiski ekoloģisko metodi. 
Izvēlētajos parauglaukumos (1m2 un 25 m2) veica pilnu augu sugu uzskaiti, novērtējot katras augu 
sugas projektīvo segumu (%), kā arī katra veģetācijas stāva - ķērpju, sūnu un vaskulāro augu sugu 
kopējo segumu (%). Papildus atzīmēja niedres augstumu. Veģetācijas parauglaukumam noteica 
precīzu koordināti (GPS) un veica parauglaukuma fotofiksāciju. 

Veģetācijas monitoringa ietvaros ir veikts arī īpaši aizsargājamo augu sugu un to populāciju 
izmaiņu vērtējums (dabas aizsardzības plāna ietvaros 2018.gadā un atkārtoti purva mātsaknei 
Angelica palustris 2020.gadā). 

Putnu monitorings tika veikts ar sugu pilnās kartēšanas metodi, uzskaitot visas zālājos 
sastopamās putnu sugas, tai skaitā veicot mērķsugas – griezes Crex crex populācijas aprēķinu. 
Atkārtoti putnu sugu uzskaiti veica pēc zālāja atjaunošanas un apsaimniekošanas darbiem 2020. 
gadā.  

Monitoringa praktiskā realizācija: 

 Situācijas izpēte 2017.gada oktobrī 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 veikta fotofiksācija no 
noteiktiem punktiem, kā arī atlikti pieci nejauši veģetācijas parauglaukumi, kas izvēlēti 
dažādās piejūras zālāja vietās, kā arī uzskaitītas visas teritorijā sastopamās īpaši 
aizsargājamās augu sugas; 

 2019. gada sezonā ir atkārtoti reģistrēti veģetācijas parauglaukumi (tajās pašās vietās), 
novērtētas pioniersugas, kas “ienāk” noraktajos augsnes laukumos zālāja sausajā daļā; 

 2020. gada sezonā atkārtots veģetācijas monitorings, atkārtoti aizpildītas monitoringa 
anketas (atsevišķi katram biotopa veidam), ietverot struktūru (kūla, niedres blīvums) 
novērtējumu. 

Metodes un monitorings 
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 2020. gada sezonā (jūnija beigās un septembrī) īpaša uzmanība veltīta purva mātsaknes 
atkārtotai konstatēšanā zālājā. 

 

 

Monitoringa vadlīnijās izvēlētie zālāju atjaunošanās sekmju novērtēšanas indikatori: 

 veģetācijas struktūru (kūlas segums un slāņa biezums, atklātas augsnes laukumi smiltāju 
zālājā) novērtējums; 

 augu sugu daudzveidība - seguma un skaita izmaiņas; 

 dabisko zālāju indikatorsugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 īpaši aizsargājamo augu sugu skaita un sastopamības izmaiņas; 

 koku un krūmu seguma izmaiņas; 

 ekspansīvās sugas – parastās niedres Phragmites australis blīvuma un platību izmaiņas; 

 griezes Crex crex un pļavu bridējputnu populāciju rādītāju izmaiņas. 

Veģetācijas monitorings 

2017. gada biotopa monitoringa anketā uzrādīts, ka zālājs atbilst ES nozīmes biotopam 1630* 
Piejūras zālāji, dabiskā zālāja indikatorsugas sastopamas (ar augstu sastopamību) 70% platības. 
Tomēr biotopa kvalitāte ir zema - ekspansīvās jeb apdraudošās sugas  - parastā niedre Phragmites 
australis un divrindu grīslis Carex disticha dominē 60% platības. Ir sastopami nevēlami atsevišķi 
koki (aptuveni 2% segums).  

Praktiski 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 atsevišķi biotops gar Buļļupi - 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes . 
Šī daļa ir ilgstoši neapsaimniekota, krūmi un atsevišķi lielāki koki ir sastopami visā platībā, 
veģetācija ir vienveidīga, dominē parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, parastā niedre Phragmites 
australis, kā arī nedaudz ir sastopamas biotopam raksturīgās sugas: dižzirdzene Angelica 
archangelica, žoga dižtītenis Calystegia sepium, lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum u.c. 

 

 

  
26.06.2020. Sausā daļa 1630,  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. 

Gar Buļļupi atrodas ES nozīmes biotops – 6430 
Eitrofo augsto lakstaugu audzes (Foto 03.07.2018.). 

Rezultāti un secinājumi 
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Biotehniskie pasākumi Vakarbuļļu zālājos – kūlas izfrēzēšana pirmajā gadā un zālāja pļaušana 
joslās divus gadu garumā ir ļoti īsā laikā devuši labus rezultātus. Veģetācijas monitorings uzrādīja 
visos zālāja parauglaukumos sugu skaita pieaugumu, un raksturīgo sugu seguma palielināšanos. 
Savukārt niedre samazinājusies visos parauglaukumos ļoti būtiski - par 5-75% 

 

 

Fotofiksācija noteiktos punktos arī parāda veģetācijas izmaiņas pēc apsaimniekošanas uzsākšanas 
- vislabāk redzams, kā mainījies krūmu/koku segums. 

 

Veģetācijas atjaunošanās noraktajos atklātas smilts laukumos – novērojumi projekta laikā rāda, ka 
pirmā pioniersuga, kas ienāk šādos atklātas smilts laukumos ir galvenokārt smiltāju grīslis Carex 
arenaria, projekta laikā neizdevās novērot, ka kaut kur iesējas jūrmalas armērija. 

   
Patstāvīgajā veģetācijas parauglaukumā konstatētās izmaiņas pa gadiem zālāju apsaimniekošanas rezultātā 
triju gadu laikā: attēlā pa kreisi (2018.g.jūlijs) veģetācijā dominē parastā niedre (segums ap 80%), parastā 
vīgrieze (10%), parastais timotiņš (5%), pārējās sastopamās sugas ir ar segumu zem 1%. Vidējā attēlā 
(2019.jūlijs) niedres segums samazinājies līdz 15%, veģetāciju veido dažādas graudzāļu sugas, tai skaitā 
sarkanā auzene, pūkainā pļavauzīte u.c., un dominē dzeltenā zeltgalvīte. Attēlā pa labi (2020.g. jūnijs) 
niedres segums sarucis līdz 10%, pieaudzis biotopam raksturīgo augu sugu skaits, dominē sarkanā auzene 
un dažādas citas graudzāļu sugas, arī parastā vīgrieze. Kopumā pieaudzis arī dabisko zālāju indikatorsugu 
skaits un segums. 

  
Buļļupes krastā zālājs Eitrofo augsto  lakstaugu audze 
6430 pirms apsaimniekošanas – aizaug ar krūmiem, 
atsevišķiem kokiem un dominē parastā niedre (foto 
05.08.2018.) 

Pēc divu gadu apsaimniekošanas (foto 09.06.2020.) 
krūmi veģetācijā nav, augu sastāvs ir kļuvis 
daudzveidīgāks, pieaudzis raksturīgo sugu skaits: 
ārstniecības baldriāns  Valeriana officinalis, lielā 
krastkaņepe  Eupatorium cannabinum u.c.  
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Īpaši aizsargājamo augu sugu novērojumi notika galvenokārt 2018.gada sezonā, jau pēc uzsāktas 
apsaimniekošanas. Izņemot purva mātsakni Angelica palustris, ko tajā gadā neizdevās konstatēt. 
Tādēļ atkārtoti teritoriju apsekoja 2020.gada jūnijā – arī neviens īpatnis nav konstatēts, un otrreiz 
septembrī, kad sugai jau izveidojusies ziedkopa. Arī 2020. gadā šajā zālājā pie Buļļupes purva 
mātsakne nav konstatēta. Savukārt ļoti vitāla un liela atradne ir turpat netālajā zālājā pie Lielupes. 
Skaidrojums varētu būt šāds, ka sugu ir noteikta agrāk kļūdaini vai apstākļi ir bijuši ilgstoši 
nelabvēlīgi un suga ir pazudusi. Tā kā joprojām netālu ir liela purva mātsaknes atradne, iespējams 
tagad, kad zālāja stāvoklis ir būtiski uzlabojies, suga varētu atgriezties 

  
Purva mātsakne Vakarbuļļos, zālājā pie Lielupes 
(2020. gada septembris) 

Īpaši raksturīgā sugas noteikšanas pazīme – lauzīts 
lapas kāts 
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Citas konstatētās īpaši aizsargājamas augu sugas Vakarbuļļu zālājā: 

  
Zālājs ir ļoti bagātīga jumstiņu gladiolas Gladiolus 
imbricatus atradne (Foto 03.07.2018.) 

Piejūras zālāja sausākajā biotopa daļā sastopama 
jūrmalas armērija Armeria maritima (Foto 
05.08.2018.) 

 

 

Zālāja daļā gar Buļļupi, pašā ūdens malā sastopams 
jūrmalas āžloks Triglochin maritimum 
(Foto 05.08.2018.) 

Jūrmalas pienzāle Glaux maritima (Foto 05.08.2018.) 

 

Zemeņu āboliņš Trifolim fragiferum (Foto 
05.08.2018.) 

 

Putnu monitorings 

Ornitologa sagatavotā pilnā atskaite par zālāju atjaunošanas pasākumu ietekmi uz putnu sugu 
sastopamību pievienota 1.pielikumā.  

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Zālājs pirms apsaimniekošanas uzsākšanas bija zemas līdz vidējas 
kvalitātes biotops, tajā viscaur bija vienlaidus kūlas slānis, kas neļāva attīstīties daudzveidīgam 
piejūras zālāja biotopam raksturīgam augājam. Eitrofo lakstaugu audzes biotops ir zemas 
kvalitātes. 

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 
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stāvokļa novērtējums (2016.gadā). Vakarbuļļos atradnes stāvoklis vērtēts kā viduvējs, un kā 
galvenais apdraudošais faktors ir nepietiekoša apsaimniekošana un ekspansīvo sugu dominēšana. 

Šobrīd pēc veiktajiem biotehniskajiem zālāja atjaunošanas darbiem biotopa stāvoklis ir labs, un 
tajā ir piemēroti dzīvotnes apstākļi purva mātsaknei. 

 

 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Veģetācijas monitorings uzrādīja visos zālāja parauglaukumos sugu skaita pieaugumu, un 
raksturīgo sugu (ārstniecības baldriāns, parastā vīgrieze u.c.) seguma palielināšanos. 
Savukārt niedre samazinājusies visos parauglaukumos ļoti būtiski - par 5-75%. 

2. Visos parauglaukumos pieaudzis zemo un vidējo graudzāļu daudzveidība un projektīvais 
segums, tādu kā sarkanā auzene Festuca rubra u.c.  

3. Apsaimniekošanas rezultātā ir izteikti pieaudzis dabisko zālāju indikatorsugu – it īpaši 
ziemeļu madara Galium boreale, purva dedestiņa Lathyrus palustre u.c. sastopamība un 
segums.  

4. Zālāja ecēšana ir mazinājusi uzkrājušos kūlas daudzumu visā teritorijā, tādējādi radot 
brīvas nišas, kur attīstīties zemā veģetācijas stāva augiem.  

5. Ar zvaguļa sēklu izsēšanas metodi ir izdevies mazināt niedres izplatību zālājā - jau 
nākamajā gadā pēc sēklu izsēšanas zālājā ir konstatētas bagātīgas zvaguļu audzes. 

6. Izmantojot apsaimniekošanas metodi - pļaušanu joslās vairākas reizes gadā ir panākta 
zālāja augstas un zemas veģetācijas mozaīka vienas sezonas garumā, nodrošinot dažādām 
sugām nepieciešamos apstākļus. 

7. Zālājā gar Buļļupi ar regulāru pļaušanu un koku un krūmu apauguma mazināšanu ir 
panākta parastās niedres ekspansijas mazināšanās un sanešu uzkrāšanās, kopumā vairāk 
izveidota apsaimniekojama atklāta zālāja platība.  

8. Projektā veiktie biotehniskie pasākumi ir radījuši labvēlīgus dzīvotnes apstākļus vairākām 
ES īpaši aizsargājamām augu sugām - purva mātsaknei Angelica palustris, un Putnu 
direktīvā iekļautu putnu sugām gugatnim Philomachus pugnax, Šinca šņibītim Calidris 
alpina schinii un griezei Crex crex. 

9. Salīdzinājumā ar 2018. gada novērojumiem 2020. gadā būtiski pieaugusi pļavu putnu 

sugu daudzveidība un ligzdojošo pāru skaits. Konstatēta ligzdojam ķīvīte, pļavu tilbīte, 

mērkaziņa, pļavu čipste, dzeltenā cielava, mazais svilpis un citas sugas. Pēc 2020.g. 

putnu ligzdošanas sezonā veikto uzskaišu rezultātiem, zālājs atbilst putniem bioloģiski 

vērtīgu zālāju (BVZ) kritērijiem. 

 

10. Acīmredzami īpaši pozitīvs efekts ir bijis lēmumam zālāju apsaimniekošanu (pļaušanu) 

pie Buļļupes veikt joslās. Ir virkne sugu, kuras ligzdo joslās ar augstu veģetāciju 

(piemēram, vietās, kur ir pērnā kūla, vīgriezes, retas niedres – kur nav notikusi pļaušana 

iepriekšējā gadā vai vismaz vasaras otrajā pusē).  
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PIEKRASTES LAGŪNU  ATJAUNOŠANAS MONITOR INGS 

Piekrastes lagūnu atjaunošanas un apsaimniekošanas mērķis ir veicināt lagūnu un tām 
pieguļošo niedrāju un zālāju stāvokļa uzlabošanu, uzsākot piemērotu apsaimniekošanu, 
t.sk. samazinot parastās niedres Phragmites australis īpatsvaru un nodrošinot piemērotas 
ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas ar lagūnām saistītām putnu sugām. 

Monitoringa mērķis ir novērtēt piekrastes lagūnu kompleksa atjaunošanās sekmes, tai 
skaitā barošanās un ligzdošanas apstākļu uzlabošanos darbības mērķsugai - lielajam 
dumpim Botaurus stellaris. 

Sagaidāmie rezultāti: palielinājies atklāta ūdensklāja laukums; niedres īpatsvars augājā ir 
samazinājies, uzlabojusies augāja struktūra un pieaudzis biotopam raksturīgo sugu skaits. Kā arī 
uzlabojusies mitrāju kvalitāte un teritorija kļuvusi vēl piemērotāka lielā dumpja u.c. reto putnu 
sugu ligzdošanai - veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka=mitrājs ar niedrēm mijas ar atklāta 
ūdens teritorijām.  

 

 

Piekrastes lagūnu atjaunošana faktiski nozīmē visa zālāju-niedrāju-lagūnu kompleksa atjaunošanu 
un apsaimniekošanu. Tālāk tekstā šis jēdziens tiks lietots tieši šādā izpratnē – atklātas ūdens 
lagūnas ar visu tām pieguļošo zālāju-niedrāju kompleksu.  

Biotopu kompleksa atjaunošanas vieta atrodas Daugavgrīvā. Teritorija bijusi ilgstoši 
neapsaimniekota (turpat 20 gadus), tādēļ ir izveidojušās gandrīz vienlaidus blīvas parastās niedres 
Phragmites australis audzes, kuru segums augājā tuvāk lagūnām un mitrākajās ieplakās sasniedz 
80-90%. Būtiski samazinājusies teritorijas piemērotība lagūnu – niedrāju kompleksus apdzīvojošo 
putnu ligzdošanas, atpūtas un barošanās vietas prasībām, kaut arī vieta ir joprojām putniem 
nozīmīga it īpaši caurceļošanas laikā. Lagūnu-niedrāju kompleksa biotopa kvalitāte šobrīd kopumā 
vērtējama, kā diezgan zema, jo tām kā slēgta tipa lagūnām nav savienojuma ar jūru un jūras 
sālsūdens ieplūst tikai ļoti reti – spēcīgu vētru laikā. Tas ir veicinājis niedres dominanci, un 
praktiski nav vai arī ir ļoti maz izteikta veģetācijas mozaīkveida struktūra. 

Visā Daugavgrīvas lagūnu - niedrāju kompleksā ietilpst ES nozīmes aizsargājami biotopi 1150* 
Lagūnas, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas un 1630* Piejūras zālāji. Biotopa 
atjaunošana notika  neapsaimniekotajā pieguļošajā daļā – niedrājā, kas pats par sevi nav 
pieskaitāms par ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem, ir nozīmīga dzīvotne ES aizsargājamām 
putnu sugām. Projekta darbības teritorijā ir ļoti nelieli atklāta ūdens klajumi, kuros liels īpatsvars 
ir parastajam elsim Stratiotes aloides, bet tikpat kā nav sastopamas iesāļūdeņu ūdensaugu sugas. 

Biotehniskie pasākumi lagūnu – niedrāju kompleksā: 2018. gadā tika uzsākta plānveida lagūnu-
niedrāju kompleksa apsaimniekošana, pielietojot vairākas metodes dažādos gada laikos: 

 pļaušanu vienlaidus un joslās,  

 lagūnu ūdensmalu pļaušanu, vecu niedru joslu atstāšanu,  

 kā arī krūmu un koku izciršanu teritorijā. 

 

 

Daugavgrīvas zālāju-lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošanas pasākumu efektivitātes 
novērtēšanai veica veģetācijas monitoringu - niedru aizauguma novērtējumu; fotofiksāciju 
noteiktos monitoringa punktos, un tā kā teritorija ir ļoti slapja, tad vispārīgā stāvokļa noteikšanai 
izmantoja arī attālās izpētes metodes – drona uzlidojumus. Visā lagūnu-niedrāju kompleksā veica 

Biotopu atjaunošanas vietas un darbi 

Metodes un monitorings 
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arī putnu monitoringu – pirms un pēc apsaimniekošanas darbu veikšanas (lielā dumpja Botaurus 
stellaris populācijas un tā dzīvotnes stāvokļa vērtējums). 

Monitoringa praktiskā realizācija: 

 Situācijas izpēte veikta 2018. gada aprīlī ar fotofiksācijas metodi no dažādiem punktiem. 
Teritorija bija pilnībā applūdusi ar ūdeni, fotofiksācija veikta no laipas. Teritorijas 
rietumdaļā ir sastopami kārkli Salix spp. un liela grupa ar āra bērzu Betula pendula.  
 

 

Situācijas izpēte pirms atjaunošanas 
pasākumu uzsākšanas (2018. aprīlī). 
Visā teritorijā ir augsts ūdens līmenis, 
arī gājēju laipa ir ūdenī. 

 

 Fotofiksācija noteiktos punktos ir atkārtoti veikta vēl divas reizes projekta laikā pēc 
apsaimniekošanas uzsākšanas (2019. un 2020. g. maija mēnesī). 

 Vispārīgās situācijas raksturošanai ar drona palīdzību divas reizes veica teritorijas 
fotofiksāciju un filmēšanu no gaisa, pirmo rezi 2018. gada maijā pirms darbu uzsākšanas un 
atkārtoti 2020. gada septembrī, pēc divu gadu apsaimniekošanas. 

 Veģetācijas monitorings veikts 2018. gadā un atkārtoti 2020. gada jūnijā. 
 

 

Attālā izpēte (drona attēls), skats 
uz lagūnu-niedrāju kompleksu 
pirms biotehnisko 
apsaimniekošanas darbu 
veikšanas (2018.gada maijā) 

  

 Ornitologs 2018. gada pavasara sezonā novērtēja lielā dumpja Botaurus stellaris 
provizorisko populācijas lielumu (akustiskā metode - pēc balss) un tā dzīvotnes barošanās 
un ligzdošanas apstākļus, kā arī atkārtoja izpēti pēc biotopa atjaunošanas. 

 

 

 

Monitoringa vadlīnijās izvēlētie zālāju-lagūnu-niedrāju kompleksa atjaunošanās sekmju 
novērtēšanas indikatori: 

 augāja dažādošanās  un niedres platību samazināšanās; 

 mitrāju kvalitātes uzlabošanās  - lielāka veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka=niedru 
audzes mijas ar atklāta ūdens teritorijām, izveidojušies īpaši piemēroti apstākļi lielā 
dumpja Botaurus stellaris ligzdošanai 

Rezultāti un secinājumi 



45 
 

Attālā izpēte – ar dronu 

Metode dod ļoti labi salīdzināmu izmaiņu novērtējumu par teritoriju kopumā – ir labi redzama 
iegūtā augāja mozaīka. 

 

Fotofiksācija no noteiktiem punktiem. 

Ņemot vērā, ka teritorija lielākoties ir pārmitra un nav izbrienama, kā laba monitoringa metode ir 
fotofiksācija dabā no noteiktiem monitoringa punktiem (no laipas un skatu torņa), kur redzams 
krūmu un niedru aizaugums darbības teritorijā. Fotofiksāciju atkārtojot no šiem pašiem punktiem 
pēc biotehnisko darbu veikšanas labi redzamas krūmu seguma un niedru blīvuma/augstuma 
izmaiņas. 

 

Attālā izpēte – ar dronu uzņemti attēli pirms 
lagūnu-niedrāja kompleksa apsaimniekošanas 
(2018. gada maijā). 
 
Redzama teritorijas veģetācijas struktūra – 
atsevišķa lagūna, ko aptver vienlaidus parastās 
niedres audzes.  Visa teritorija ir pārplūdusi. 

  

 

Pēc divu gadu apsaimniekošanas (2020. gada 
septembris). 
 
Redzama izveidojusies augāja mozaīka – ir dažāda 
auguma un blīvuma niedru laukumi, pie atklāta 
ūdens lagūnas ir izpļautas atsevišķas zemu niedru 
zonas putnu brīvākai piekļuvei ūdenim. 

 1.fotofiksācijas reize 2.fotofiksācijas reize 3.fotofiksācijas reize 

1. 

   

    

2. 

   
 

 Situācija 2018. gada aprīlī. 
Raksturīgā veģetācija – blīvas 
audzes ar parasto niedri, krūmi 
un koki 

Situācija 2019. gada maijā. 
Niedres ir pāris reizes nopļautas. 

Situācija 2020. gada maijā. 
Niedres ir pļautas jau divas 
sezonas, izcirsti krūmi, atstāti 
tikai neliela krūmu josla un koki 
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Veģetācijas monitorings 

Sākotnējais veģetācijas novērtējums lika secināt, ka dominē parastā niedre, visa veģetācija ir 
galvenokārt 1,8 m augsta un tikai nelielā skaitā ar maziem segumiem sastopama parastā zeltene 
Lysimachia vulgaris, purva madara Galium palustre un indīgais velnarutks Cicuta virosa, 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.   

Pēc divu gadu pļaušanas veģetācija ir kļuvusi zemāka, galvenokārt līdz 1,2 m, niedres īpatsvars 
būtiski samazinājies, vairāk parādās divrindu grīslis Carex disticha, būtiski pieaudzis parastās 
zeltenes Lysimachia vulgaris segums, parādās arī tipiskas zālāju graudzāles – parastā smilga 
Agrostis tenuis, pieaug arī pārējo lakstaugu sastopamība un segums -  

 

 

Veģetācijas izmaiņas pēc 2 gadu pļaušanas 
(2020.gada jūnijs). Veģetācijas parauglaukums 
nr.1, mitrākā ieplakā. 
 
Veģetācijas augstums samazinājies, parastā 
niedre klāj tikai 25% projektīvā seguma, 
veģetācijā dominē parastā zeltene Lysimachia 
vulgaris, liels segums arī divrindu grīslim Carex 
disticha u.c. zālājiem raksturīgās sugas 

  

 

2020.gada jūnijs, veģetācijas parauglaukums 
nr.2, nedaudz sausākā mikroreljefa daļā. 
 
Parastā niedre sedz tikai 10%, dominē parastā 
zeltene, purva dadzis Cirsium palustre, aŗī 
zālājiem tipiskās sugas – parastā smilga Agrostis 
tenuis, zāļlapu virza Stellaria graminea, 
dzeltenais saulkrēsliņš Thalictrum flavum u.c. 

  

 

Skats uz veģetācijas parauglaukumu. Kopumā 
izveidojusies labi pārredzama, vidēja auguma 
veģetācija. Tālumā nepļautās niedru joslas 
augstums ir 1,8 m 
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Ar veiktajiem biotehniskajiem paņēmieniem - niedrāju pļaušanu, koku un krūmu izzāģēšanu, ir 
paaugstināta Daugavgrīvas lagūnu – niedrāju kompleksa bioloģiskās daudzveidības vērtība. 
Izveidota veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka, radīti priekšnoteikumi (atbrīvoti krasti no 
vienlaidus apauguma) atklāta ūdensklaja platības pieaugumam periodos, kad ir paaugstināts ūdens 
līmenis teritorijā un radīti priekšnoteikumi veģetācijas struktūras dažādībai lagūnu krastos. 

Niedrājā ir uzlaboti ligzdošanas un uzturēšanās apstākļi vairākām bridējputnu sugām, t.sk. lielajam 
dumpim Botaurus stellaris, kam nepieciešami niedrāji, kas robežojas ar atklātu ūdeni. Pilna atskaite 
par putnu monitoringa rezultātiem Daugavgrīvā ir atskaites 1.pielikumā. 

 

Biotopa aizsardzības stāvoklis: Darbības teritorija ietilpst plašā niedrāju-lagūnu kompleksā, kas 
kopumā definējams kā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops 1150* Lagūnas. Biotops 
pirms veiktās atjaunošanas iepriekš ir bijis ilgstoši neapsaimniekots un aizaugošs (ir izolēts no 
jūras). Visā teritorijā dominē vienlaidus veģetācija ar parasto niedri Phragmites australis un 
nedaudz citu sugu piejaukumu, biotopa kvalitāte - zema. 

Šobrīd pēc veiktajiem biotehniskajiem darbiem, biotopa kvalitāte ir ļoti būtiski pieaugusi un 
vērtējama kā laba. 
 
 

GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Biotehniskie pasākumi Daugavgrīvas lagūnā ir būtiski uzlabojuši niedrāju-lagūnu 
kompleksa bioloģisko daudzveidību, jau projekta laikā ir izveidojusies zālāju-niedrāju-

 

Putniem pēc apsaimniekošanas saglabātas atsevišķas 
vecāku niedru grupas, ligzdošanai un atpūtai 

  

 

Zivju gārņi un citas putnu sugas barojas seklajā lagūnā, 
augusta vidū lagūna ir daļēji izžuvusi (2018.g.) 

  

 

Pēc lagūnu krastu izpļaušanas – nodrošināta ir piekļuve 
putniem atklātam ūdenim 
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atklāta ūdens lagūnas mozaīka atjaunotajā biotopa daļā. Panākta daudzveidīgāka 
veģetācijas un ūdens laukumu mozaīka, kas ir piemērotāka vairākām putnu un piekrastes 
augu sugām. 

2. Samazinājusies parastās niedres dominance, kopumā veģetācijas augstums pēc pļaušanas 
ir samazinājies līdz vidēji 1,2 m, un pieaugusi zālājam tipisko augu sugu sastopamība un 
segums.  

3. Darbības teritorijai pieguļošais mērķa biotops 1150* Lagūnas kopā ar to ieskaujošajiem 
zālāju un niedrāju platībām veido vienotu piekrastes ekosistēmas kompleksu un putniem 
nozīmīgu mozaīkveida ainavu un dzīvotni. 

4. Radīti labvēlīgi dzīvotnes apstākļi vairākām Latvijā retām un ES aizsargājamām augu 
sugām, piemēram, purva dzeguzenei Epipactis palustris, Baltijas dzegužpirksītei 
Dactylorhiza baltica u.c., kā arī ES Putnu direktīvā iekļautu putnu sugām - lielajam dumpim 
Botarius stellaris, gugatnim Philomachus pugnax, griezei Crex crex u.c. 

5. Dzīvotnes piemērotība lielajam dumpim Botaurus stellaris pēc veiktajiem 

apsaimniekošanas pasākumiem ir palielinājusies – niedru blīvums ir vietām mazāks, bet 

vietām atstāto veco niedru grupas ir piemērotas ligzdošanai – kopumā ir lielāka mozaīka. 

Iespējams, ka dumpja ligzdošanu šajā DP teritorijas daļā galvenokārt nosaka barības 

resursi – vai niedrāju ietvertajās lagūnās ir zivis (būtiski ir novērst makšķerēšanu lagūnās 

jau no gada sākuma, jo nedaudzi lielie dumpji arī ziemo Latvijā, līdz 31. jūlijam).  

6. Būtiski pieaugusi pļavu putnu sugu daudzveidība un ligzdojošo pāru skaits. Konstatēta 

ligzdojam ķīvīte, mērkaziņa, dzeltenā cielava un citas sugas. Īpaši jāizceļ iespējamā 

purva tilbītes ligzdošana. Pēc 2020.g. putnu ligzdošanas sezonā veikto uzskaišu 

rezultātiem, zālājs atbilst putniem bioloģiski vērtīgu zālāju (BVZ) kritērijiem. 

7. Attiecībā uz pļavu putniem īpaši pozitīva ietekme bijusi apsaimniekotu zālāju vienlaidus 

platību pieaugumam un to apsaimniekošanai atsevišķās vietās līdz atklātam ūdenim 

(lāmām un lagūnām), kā arī būtiskai kokaugu veģetācijas samazināšanai. Tārtiņveidīgo 

putnu sugām svarīga ir zema veģetācija vismaz ligzdošanas sezonas sākumā un zālāja 

robežošanās ar mitrāju vai atklātu ūdeni.  
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EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU MONITORINGS 

 

Izmaiņas ekosistēmu pakalpojumu (EP) nodrošinājumā pēc Projektā paredzēto biotopu 
apsaimniekošanas/ atjaunošanas pasākumu realizēšanas vērtētas, izmantojot biofizikālās 
novērtēšanas metodi, kuras ietvaros tiek raksturotas ekosistēmas struktūras un funkcijas saistībā 
ar EP nodrošinājumu. Kā piemērotākais šāda veida novērējums ir tieši ekosistēmas regulējošiem 
un atbalsta pakalpojumiem. Lai piemērotu biofizikālo EP novērējumu tiek izmantoti Projekta gaitā 
iegūtie monitoringa dati, kas raksturo izmaiņas ekosistēmās/ biotopos, kas novērojamas Projekta 
tiešo darbību rezultātā. Tāpat būtiska šīs pieejas sastāvdaļa ir eksperta vērtējums, jo ne visas 
izmaiņas dabā ir tieši nomērāmas vai saskaitāmas un šādās sistuācijās ir svarīgi izmantot eksperta 
pieredzi un vērtējumu, lai raksturotu tendences ekosistēmas funkcijās un ar tām saistītajās EP 
izmaiņās. Tāpat eksperta vērtējums ir būtisks iegūto rezultātu korektā interpretācijā.     

 

 

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas pieejas (autors: A.Ruskule, projekta LIFE EcosystemServices 
LIFE13/ENV/LV/000839 materiāli) 

 

NOVĒRTĒŠANAS INDIKATORI 

Līdz ar attiecīgo biotopu un dzīvotņu kvalitātes un funkcionēšanas uzlabošanos pozitīva ietekme 
tiek atstāta arī uz attiecīgo biotopu un dzīvotņu nodrošinātajiem ekosistēmas pakalpojumiem. 
Ņemot vērā Projekta mērķi ietekmēt tieši biotopu stāvokli, tad likumsakarīgi, ka Projekta tiešo 
darbību rezultātā ir identificēta ietekme tieši uz ekosistēmu regulācijas un atbalsta pakalpojumiem 
– erozijas kontrole, invazīvo sugu kontrole un piemērotas dzīvotnes un vairošanās vietas augiem 
un dzīvniekiem (gan attiecībā uz augiem, gan attiecībā uz putniem). 

Projekta ieviešanas laiks ir salīdzinoši īss, lai identificētu būtiskas skaitliskas izmaiņas indikatoru 
vērtības veidojošo kritēriju vērtībās, izņemot attiecībā uz ekosistēmas pakalpojumu “erozijas 
kontrole”. Šī indikatora salīdzinošais novērtējums ir sniegts zemāk un ir balstīts uz sanešu (smilšu) 
apjoma izmaiņu mērījumiem.  

Ekosistēmu pakalpojums “Erozijas kontrole”, indikatora “Sanešu apjoms mūsdienu eolās 
akumulācijas reljefā - embrionālajā kāpā un priekškāpā kopā” novērtējums Dabas parkā „Piejūra” 
Rīgas pilsētas un Carnikavas novada robežās: 
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EP novērtējums 

 

 

 

Zemes virsmas segums 

Embrionālās kāpas 2110 un priekškāpas 2120 poligoni kopā 

Vērtējuma veikšanas laiks 2017.05. 2020.09. 

EP vērtējums (Sanešu 
apjoms mūsdienu eolās 
akumulācijas reljefā MEAR 
(embrionālajā kāpā un 
priekškāpā kopā)) 

1 – 15 % krasta kopgaruma; 

2 – 25 % krasta kopgaruma; 

3 – 10 % krasta kopgaruma; 

4 – 35 % krasta kopgaruma; 

5 – 15 % krasta kopgaruma. 

1 – 14 % krasta kopgaruma; 

2 – 23 % krasta kopgaruma; 

3 – 13 % krasta kopgaruma 

4 – 33 % krasta kopgaruma; 

5 – 17 % krasta kopgaruma.; 

Vidējā (MEAR) vērtība visā 
krasta iecirknī 

Embrionālās 
kāpas  

Priekškāpas Embrionālās 
kāpas  

Priekškāpas 

2 3 2 4 

 

Neraugoties uz salīdzinoši īso Projekta darbības laiku, tomēr arī sugu skaita izmaiņas ir novērotas 
laika periodā no 2017/2018 līdz 2020. gadam un visuzskatāmāk ietekme ir redzama tieši zālājos, 
kuru struktūras kvalitātes uzlabošana jau iezīmē pozitīvas tendences sugu sastāva maiņā un 
daudzveidībā.   

Izmantojot veģetācijas parauglaukumu (1m2 un 25m2) datus zālājos, zemāk ir sniegts salīdzinošais 
novērtējums ekosistēmu pakalpojumam “Piemērotas dzīvotnes un vairošanās vietas augiem un 
dzīvniekiem”, izmantojot indikatoru “Augu sugu skaits” zālājiem, kuru kvalitāte Projekta 
īstenošanas gaitā ir ietekmēta:  

Projekta darbības 
vieta zālājos, mērķa 
biotops 

Augu sugu 
skaits, 2018 
(vidējā vērtība 
parauglaukumos) 

Indikatorsugu 
skaits, 2018 
(vidējā vērtība 
parauglaukumos) 

Augu sugu 
skaits, 2020 
(vidējā vērtība 
parauglaukumos) 

Indikatorsugu 
skaits, 2020 
(vidējā vērtība 
parauglaukumos) 

Vakarbuļļi, 1630* 19,6 2,4 22,6 3 

Daugavgrīva, 1630* 8,5 0 12,5 0,2 

 

Izmantojot detālu invazīvo sugu izplatības uzskaiti un to vitalitātes novērtējumu katrā no sešām 

projekta darbības vietām, kurās veikta svešzemju invazīvo augu sugu ierobežošana, zemāk ir 

sniegts salīdzinošais novērtējums ekosistēmu pakalpojumam “Invazīvo sugu kontrole”, 

izmantojot indikatoru “Invazīvo un potenciāli invazīvo augu sugu aizņemtā platība un 

vitalitāte”: 

 
Projekta darbības 
vieta, galvenie mērķa 
biotopi, suga  

Kopējā aizņemtā 
platība, 2018 

Vitalitāte 
(vidējais 
augstums), 2018 

Kopējā 
aizņemtā 
platība, 2020 

Vitalitāte 
(vidējais 
augstums), 2020 

Vakarbuļļi, 1630*, 
2130*, Rosa rugosa 

0,47 ha 0,5 m 0,38 ha līdz 0,3 m 

Daugavgrīva, 1630*, 
Solidago canadensis 

1,94 ha 1,6 m 1,45 ha līdz 0,4 m 
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Garciems, 2180, 
Amelanchier spicata, 

Aronia melanocarpa 

23,01 ha 
(izklaidus visā 

platībā) 
4,5 m 0 0 

Gaujas grīva, 2130*, 
Rosa rugosa 

1486 m2 0,94 m līdz 5 m2 līdz 0,1 m 

 
  
Jaatzīmē, ka šādi rezultāti ir iespējami tikai pēc plānveida ieguldījuma ekosistēmas funkciju 
atjaunošanā t.i. intensīvu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas, kas nav pārtraucami, lai 
saglabātu invazīvo augu sugu samazināšanās tendenci. Būtiski samazinoties invazīvo augu sugu 
aizņemtajai platībai un to vitalitātei, ir sagaidāms, ka ekosistēmas pašregulācijas sistēmas darbības 
rezultātā “atbrīvotās” vietas ieņems biotopiem raksturīgās sugas.    

Izmantojot putnu sugu uzskaišu datus, salīdzinošais novērtējums ekosistēmu pakalpojumam 
“Piemērotas dzīvotnes un vairošanās vietas augiem un dzīvniekiem”, izmantojot indikatoru “Putnu 
sugu skaits” (Putnu direktīvas 1. pielikumā iekļautās putnu sugas un citas īpaši aizsargājamas vai 
citādi nozīmīgas putnu sugas) dabas parka teritorijai kopumā rāda, ka sugu skaitam ir tendence 
palielinātiem (sugu skaita ziņā pieaugums no 24 uz 26) un vairākām sugām ir novērots būtisks 

sugas populācijas pieaugums (Sila cīrulis Lullula arborea, Ķīvīte Vanellus vanellus, Seivi ķauķis 

Locustella luscinioides, Mazais svilpis Carpodacus erythrinus, Dzeltenā cielava Motacilla flava, 

Lukstu čakstīte Saxicola rubetra), novērojot sugas klātbūtni šīm sugām ligzdošanai piemērotā 

biotopā, kas ir bijuši projekta mērķa biotopi - Vakarbuļļu un Daugavgrīvas zālāji un niedrāju – 
lagūnu komplekss Daugavgrīvā.  

Kā papildus indikators ir izmantojams arī skaitliskais indekss, lai noteiktu putniem nozīmīgus 
zālājus (Bioloģiski vērtīgo zālāju monitoringa metodika, 2013): 

Projekta darbības vieta zālājos Punktu skaits  Minimali nepieciešamā 
vērtējuma (250 punkti)  
pārsniegums  

Vakarbuļļi - zālāji, niedrāji, mitraines pie 

Buļļupes 

1709 6,8 reizes 

Vakarbuļļi - zālāji pie Lielupes 325 1,3 reizes 

Daugavgrīva - zālāji 1467 5,8 reizes 

 

Šāds novērtējums agrāk dabas parka zālājiem nav veikts, bet 2020. gadā iegūtie dati liecina, ka visi 
zālāji un to kompleksi, kuros projekta ietvaros ir veikta apsaimniekošana, ir ļoti nozīmīgas 
dzīvotnes zālājiem raksturīgām putnu sugām un minimālās kvalifikācijas prasības tiek pārsniegtas 
vairākkārtēji.  
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JĒDZIENU  SKAIDROJUMS 

Antropogēnā ietekme – tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības ietekme uz dabu. 
Pārmērīgas antropogēnās slodzes dēļ teritorija var zaudēt dabiskās īpašības.  

Biotehniski pasākumi (biotechnical measures)– aktīva rīcība, lai biotopus uzturētu noteiktā 
stāvoklī. Biotehniskie pasākumi ir, piemēram, krūmu izciršana, zāles pļaušana un savākšana 
(Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Biotopa apsaimniekošana – biotehnisku pasākumu kopums, kuru mērķis ir uzturēt biotopu 
labvēlīgā aizsardzības stāvoklī. 

Biotopa atjaunošana – biotehnisku pasākumu kopums, kuru mērķis ir atjaunot vides apstākļus, 
augāja struktūru (sugu sastāvu, vecuma struktūru u.tml.) un sugas vietā, kur biotops kādreiz ir 
pastāvējis vai joprojām pastāv, bet ir sliktā aizsardzības stāvoklī. 

Biotops – dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes viendabīga sauszemes vai ūdens teritorija, kam 
raksturīgi noteikti nedzīvās un dzīvās vides apstākļi, kas ietver dzīvo organismu kopu un atrodas 
pastāvīgā mijiedarbībā. Piemēram, piejūras zālājs ir atsevišķs biotops, kas pieder zālāju biotopu 
grupai. 

Dzīvotne – platība, kurā dzīvo, regulāri uzturas vai barojas konkrēta suga; sugas dzīvotne ir kāds 
biotops, daļa no biotopa vai vairāki biotopi 

Citzemju jeb svešzemju augu suga - augi dotajā areālā, kuru ienākšana ir notikusi introdukcija 
ceļā kā cilvēka darbības rezultāts (sinonīmi: eksotiskie augi; introducētie augi; nevietējie augi). 
Ieviesti apzināti kā kultūraugi, dekoratīvi vai citādi cilvēkiem noderīgi augi vai ieceļojušas nejauši 
līdz ar kravu pārvadājumiem un transportu. 

Ekosistēmas pakalpojumi – sabiedrībai sniegtie dažādu veidu ekosistēmas labumi. 

Fragmentācija – ainavas vai biotopa sadrumstalošanās, sadalīšanās sīkākos pēc formas 
savstarpēji izolētos laukumos. 

Invazīva augu suga (invasive alien plant species) — Latvijas dabai neraksturīga suga, kura 
apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka 
veselībai vai videi (Augu aizsardzības likums). 

Invazīva suga (invasive species) – agresīva svešzemju izcelsmes suga, kas spēj savvaļā ātri 
savairoties, invadēt lielas teritorijas un dominēt pār vietējām sugām. Parasti invazīvu sugu 
izplatīšanās dabiskās vai daļēji dabiskās ekosistēmās saistīta ar biodaudzveidības samazināšanos, 
ekonomiskiem zaudējumiem, vai tās apdraud cilvēku veselību un pasliktina rekreācijas resursu 
kvalitāti (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas, 2017). 

Sinantropizācija – ar cilvēku saistītu sugu ieviešanās. 

Sukcesija – ekosistēmas veidošanās process, kurā biotopi nomaina cits citu, piemēram, priekškāpa 
pārveidojas par pelēko kāpu, kas tālāk attīstās par mežainu piejūras kāpu. Primārā sukcesija noris 
vietās, kur veģetācijas vispār nav bijis, piemēram, uz smilts sanešiem pludmalē vai noskalota 
stāvkrasta. Sekundārā sukcesija noris vietās, kur veģetācija ir bijusi, bet tad pilnībā vai daļēji 
iznīcināta, taču saglabājušies biotopam raksturīgie nedzīvās vides apstākļi un daļa no 
raksturīgajām augu sugām. 

Jūras krasta erozija – grunts (smilšu, grants, māla u.c.) noskalošanās no krasta nogāzes augšējās 
daļas (sauszemes) un pamatkrasta krasta nogāzes zemākā daļā vai baseina dziļūdens daļā. 
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Lagūna – sekls reljefa pazeminājums ar iesāļūdens ekosistēmu, kas norobežots no jūras ar 
sauszemes joslu. Jūras līmeņa svārstību dēļ lagūnā ūdens var ieplūst vai arī, esot zemākam jūras 
līmenim, būtiski samazināties vai pat izsīkt. 

Mērķbiotops – biotops, uz kuru vērsti atjaunošanas un/vai apsaimniekošanas pasākumi. 

Mērķsuga – suga, uz kuru vērsti atjaunošanas un/vai apsaimniekošanas pasākumi. 

Monitorings – regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc vienotas 
metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei. 

Veģetācija (augājs, augu sega) – visu augu sugu eksemplāru kopums teritorijā. 

Veģetācijas periods – laika posms, kurā noris augu augšana. 

Zemsedze – lakstaugu, sīkkrūmu, sūnu un ķērpju kopums. 

Zemsega – augsnes virsējais slānis, ko veido koku nobiras (skujas, lapas, mizas, plēksnes) un citu 
augu nesadalījušās vai vāji sadalījušās atliekas. 
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PIELIKUMI 

 

1. Ziņojums par dabas parka “Piejūra” teritorijā sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi 
nozīmīgo putnu sugu sastopamību zālājos, mitrājos un pelēkajās kāpās saistībā ar LIFE 
projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHabit) ietvaros 
veiktajiem dzīvotņu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumiem (Atskaite ar 
pielikumu par projektā Nr. LIFE15 NAT/LV/000900 veiktā darba rezultātiem) J. 
Priednieks, 2020. 

2. Jūras krasta procesu monitoringa rezultāti un projekta darbību – preterozijas pasākumu 
ietekmes novērtējums Mangaļsalā. Dr. geol. Jānis Lapinskis, 2020. 

3. Monitoringa transekšu un parauglaukumu izvietojums  uz kartēm. 

4. Jūras piekrastes kāpu biotopu aizsardzības pasākumu pret eroziju Mangaļsalā, Garciemā, 
Carnikavā, Lilastē novērtējuma rezultāti - vizuāli ar fotofiksāciju (protokoli un fotofiksāciju 
vietas). 

 

 


