Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE+ projekts NAT-PROGRAMME

Pazīmes embrionālo kāpu un priekškāpu biotopu kvalitātes vērtēšanai
2110 Embrionālās kāpas un/vai 2120 Priekškāpas biotopu sistēma (komplekss).
Pazīme

Vēja sapūsti smilšu pauguriņi (eolās akumulācijas
veidojumi)

Vaļņveida kāpa

Raksturojošie viengadīgie augi, t. sk., sukulenti

Raksturojošie daudzgadīgie smiltis mīlošie augi
jeb psammofīti

Dzīvnieku daudzveidība

Smiltāju kāpuniedre

Vērtējums
Viscaur biotopā, dažāda augstuma (0,3 – 1,5 m relatīvais augstums).



Tikai vietām dažāda augstuma vai viscaur nelieli, ļoti zemi.



Nav vai daži ļoti zemi (<0,5 m relatīvais augstums). Izteiktas deflācijas pazīmes.



Nepārtraukta vismaz 1 vai vairākas paralēlas vaļņveida kāpas (> 2 m relatīvais augstums).



Vaļņveida kāpa ir, taču tā sadrumstalota (deflācijas robi), vāji attīstās, nepieaug.



Nav vai tikko sāk veidoties. Viļņu erozijas kāple, kas pārsniedz 50% no vaļņa augstuma.



Izklaidus vai grupās pa visu biotopu.



Vietām, turklāt nelielā skaitā.



Nav vai daži atsevišķi augoši augi.



Daudz jaunu dzinumu, dominē visā biotopā.



Dominē tikai vietām.



Nav vai pārsvarā ir šo augu vecie dzinumi.



Bieži vērojami dažādi dzīvnieki (kukaiņi, abinieki, rāpuļi, putni u.c.) vai to pēdas.



Dzīvnieki sastopami reti, to daudzveidība maza.



Dzīvnieki vērojami ļoti reti.



Dominē jaunie dzinumi, tie sastopami visā biotopā.



Daudz jaunu dzinumu, taču vietām arī vecie laksti.



Pārsvarā vecie laksti.
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Agresīvi svešzemju jeb invazīvie augi:
pabērzu smiltsērkšķis, krokainā roze u. c.

Koku un krūmu segums un skaits (jebkurā
vecumā)

Mozaīka augājā

Izbraukāts kāpās vai blakus pludmales augšējā
daļā

Pielūžņots un atstāti sadzīves atkritumi

Mākslīgi radīti šķēršļi (ceļi, būves), izņemot tos,
kas saistīti ar zvejniecību

Nav konstatētas agresīvas svešzemju sugas.



Agresīvas svešzemju sugas konstatētas vietām.



Agresīvas svešzemju sugas dominē.



Koku un krūmu nav vai to segums līdz 10%.



Koki un krūmi vietām (segums lielāks par 10, mazāks par 30%).



Koku/krūmu skaits liels (segums >30%).



Lielākajā daļā biotopa dažādu augu grupas mijas viena ar otru.



Mozaīka raksturīga mazāk nekā 50% no biotopa platības.



Mozaīkas nav.



Nav vai tikai nedaudz (redzamas atsevišķas izbraukāšanas „pēdas”).



Periodiski izbraukā diezgan intensīvi.



Pastāvīgi izbraukāts, iznīcinot kāpu reljefu un traucējot tam attīstīties. Attīstās deflācija.



Nav vai maz.



Vietām intensīvi, bet galvenokārt no jūras izskalotās lietas.



Daudz, pārsvarā apmeklētāju atstātais pielūžņojums.



Nav



Ir nedaudz (<1 uz krasta km).



Ir daudz (>1 uz krasta km), it īpaši vasaras sezonā.
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