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1. BIOTOPA RAKSTUROJUMS
1.1. Īss apraksts
Biotops sastopams pārsvarā ar kalcija un magnija savienojumiem bagātos ūdeņos, kuru
ekosistēmā dominējošā loma ir mieturaļģu (hāru) Charophyta sabiedrībām (1. att.).Vairums
šim biotopam piederošu ezeru ir sekli, to dziļums nepārsniedz 2‒5 metrus.
Biotopa izplatību nosaka to ūdeņu un nogulumu ķīmiskais sastāvs. Ezeru ūdeņos dominē
bikarbonātu (HCO3-) un kalcija joni, to saturu un koncentrāciju nosaka galvenokārt dolomītu
vai kalcītu saturošo iežu dēdēšana (Kļaviņš & Kokorīte, 2013).
Biotops sastopams ļoti reti visā Latvijas teritorijā, kopā aizņemot 8810 ha platību jeb
0,1 % valsts teritorijas (Conservation status, 2013). Vairāk nekā pusi no to kopējās platības
aizņem seklie lagūnas tipa ezeri – Engures ezers, Kaņieris, Babītes, Slokas ezeri. Šim
biotopam pieskaitāmi Baltiņa, Zvirgzdu, Kurjanovas, Silabebru ezeri, kuri izvietoti valsts
iekšzemē.

1. attēls. Blīvās mieturaļģu audzes vasaras beigās ezera seklākajās vietās izaug virs ezera
virsmas ‒ Silabebru ezers.
Mieturaļģes samērā bieži konstatētas applūdušos karjeros līdz 5‒8 metru dziļumam.
Mākslīgas izcelsmes ūdenstilpes (applūduši karjeri, dolomīta lauztuves), kurās arī var būt
sastopams mieturaļģu augājs, neuzskata par ES nozīmes aizsargājamu biotopu 3140 Ezeri ar
mieturaļģu augāju.
Mieturaļģu ezeros reizēm ir sastopama arī dižās aslape Cladium mariscus. Atbilstoši ES
nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai (Auniņš (red.) 2013), ja ezeru slīkšņā
(biotops 7140 Pārejas purvi un slīkšņas) sastop dižās aslapes audzes un aslapju audzes
projektīvais segums ir vismaz 50 % no kopējā lakstaugu stāva seguma, un biotops aizņem
vismaz četrus kvadrātmetrus, tas klasificējams kā biotops 7210 Kaļķaini zāļu purvi ar dižo
aslapi.
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1.2. Pazīmes, kas raksturo biotopu labvēlīgā aizsardzības stāvoklī
Dzīvotnes labvēlīgas aizsardzības stāvokli raksturo, pirmkārt, mieturaļģu (hāru) sabiedrību
vitalitāte. Laba mieturaļģu vitalitāte nozīmē, ka ir sastopamas plašas vienlaidus mieturaģļu
audzes visā ezera platībā. Šādām audzēm raksturīgi tikai atsevišķi starp tām augošo peldlapu
vai virsūdens augu sakopojumi. Mieturaļģu audzē individuālie augi ir ar labu vitālitāti.
Mieturaļģu sānzari pārklājas, veidojot sarežģītu vijumu un plašu virsmu ūdens organismu
piesaistei un patvēruma vietu nodrošināšanai. Mieturaļģes nav klātas ar augstāko ūdensaugu
atmirušajām daļām. Seklos 1–3 metrus dziļos ezeros mieturaļģu audzes aizņem vairāk nekā
30 % no ezera spoguļvirsmas. Ezera centrālajā daļā neveidojas plašāki savstarpēji saslēgušies
virsūdens augāja ceri un slīkšņas. Virsūdens augāja pret ezeru vērstā daļa ir stipri izrobota un
mozaīkveida. Liela ezerā sastopamo mieturaļģu sugu daudzveidība. Piemēram, Engures ezerā
konstatētas deviņas mieturaļģu sugas (Zviedre, 2008).
Atsevišķas ezera piekrastes daļas ir atklātas un nav virsūdens augāja norobežotas.
Piekrastes joslas dziļums un brīva pieeja krastam nodrošina bridējputnu un peldpīļu
eksistencei labvēlīgus apstākļus, kā arī labvēlīgus nārsta apstākļus nozīmīgai ezeros mītošai
zivju sugai ‒ līdakai.
Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka ūdensputnu skaitu šāda tipa ezeros, ir
optimāla virsūdens augāja struktūra – relatīvi nelielu, sausu vilkvālīšu un niedru slīkšņu un
atklāta ūdens mozaīka (Vīksne, 2013).
Ezera ūdens nav uzduļķots, un ūdens caurredzamība sniedzas līdz ezera gultnei.

2. attēls. Mieturaļģu audzes telpiskā struktūra Silabebru ezerā.

1.3. Biotopam nozīmīgi procesi un struktūras
Biotopa izveidošanos un pastāvēšanu sekmē kalcija un magnija savienojumus saturoši
ezera nogulumi un to augstā ūdenī izšķīdusī frakcija („ciets ūdens”). Mieturaļģes var arī
netieši ietekmēt barības vielu apriti ezeros. Intensīvas fotosintēzes apstākļos tiek izmantoti
bikarbonāti un izgulsnēts kalcīts. Tas, savukārt, veicina fosfora imobilizāciju, tam saistoties
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kristāliskās struktūrās vai sorbējoties/izgulsnējoties uz ezera gultnes daļiņām (Kļaviņš &
Kokorīte, 2013).
Mieturaļģes spēj transportēt skābekli ezera nogulsnēs, tādējādi pastiprinot nitrifikācijas un
denitrifikācijas procesus un novēršot ezera sedimentos ar dzelzs savienojumiem saistītā
fosfora atgriešanos ūdens vidē (Blindow,1991). Blīvās mieturaļģu audzes kavē gultnes
uzduļķošanos, līdz ar to bloķējot fosforu kā iekšējo planktona aļģu barības vielu avotu.
Seklos ezeros šādas mieturaļģu audzes ir efektīvas barības vielu saistītājas (barības vielu
lamatas).
Masveida mieturaļģu attīstība un intensīva biogēno elementu asimilācija mieturaļģēs
neļauj attīstīties citām aļģu sugām. Šāda tipa ezeriem bieži raksturīga dzidrūdens fāze un
ūdens caurredzamība līdz ezera gultnei. Intensīvie fotosintēzes procesi un augstā karbonātjonu
un hidrogēnkarbonātu jonu koncentrācija nosaka to, ka vasaras sezonās ūdeņos var veidoties
izteikti bāziska vides reakcija, kas saglabājas visa gada garumā (Kļaviņš & Kokorīte, 2013).
1.3.1. Ūdens līmenis
Ūdens līmenis ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma, temperatūras, iztvaikošanas no ezera
atklātās un ezera augiem segtās daļas, kā arī no ezerā ienākošā ūdens apjoma. Ikgadējās un
sezonālas ūdenslīmeņa svārstības ietekmē ūdensaugu attīstību, kā arī zivju nārsta apstākļus.
No ūdens līmeņa svārstībām ir atkarīga visu ezerā mītošo ūdensputnu dzīves norises, mainot
to barošanās un ligzdošanas iespējas. Ūdenslīmenim ceļoties, barošanās iespējas kļūst par
kritisko faktoru peldpīlēm, kuras barojoties nenirst, bet tikai iegremdē ūdenī ķermeņa
priekšdaļu, t. i., līdz 0,45 m dziļumam (Vīksne & Mednis, 1978). Ūdens līmeņa izmaiņas un
ar to saistītā zooplanktona barības bāzes pieejamība ir kritiskas zivju kāpuru izdzīvošanas
sekmēm pirmajās dienās pēc to izšķilšanās.
Ūdens līmeņa straujas izmaiņas būtiski ietekmē arī putnu populāciju. Augsts ūdens
līmenis, respektīvi, mazāks barības ieguvei piemērotas platības, var samazināt peldpīļuu sugu
ligzdojošās populācijas. Šādas izmaiņas samazina ezerā spalvu maiņai pulcējošos tēviņu
skaitu (īpaši meža pīlei) un peldpīļu skaitu pēcligzdošanas periodā un rudens ceļošanas laikā.
Ūdens līmeņa izmaiņas būtiski ietekmē arī tārtiņveidīgo putnu skaitu kā ligzdošanas laikā, tā
pēc ligzdošanas. Tiem barības ieguvei nepieciešama mitra augsne, sekls ūdens un dubļu sēres.
Citiem ūdensputniem ūdens līmenis nav kritisks faktors no barošanās viedokļa, taču tāds
kļūst no ligzdošanas viedokļa. Augsts ūdens līmenis ligzdošanas sezonas laikā nerada
problēmas dūkuriem un laucim, kuri būvē peldošas vai daļēji peldošas ligzdas. Visiem
pārējiem ūdensputniem, kuri ligzdo uz cieta substrāta – pļavu augājā salās, krastā, vai arī
relatīvi sausās slīkšņās vai zemajos purvos, pavasara palu līmenis ir kritisks faktors. Lēna
ūdens līmeņa krišanās aizkavē ligzdošanas sākumu vai spiež putnus pārcelties no
applūdušajām ligzdošanas vietām uz augstākām, neapplūstošām vietām (ja tādas ir), vai
padara ligzdošanu neiespējamu (Vīksne, 2013).
Ar ūdens līmeņa maiņu saistāms arī apstāklis, ka mieturaļģu ezeros uzkrātās organiskās
nogulas ir vērtīga augu barības viela. Daļā no mieturaļģu ezeriem ir notikusi ūdens līmeņa
pazemināšana ar mērķi paplašināt lauksaimniecībā izmantojamās platības (Engures ezers,
Kaņieris). Atsevišķos ezeros meliorācijas rezultātā tajos kādreiz ietekošās ūdensteces ir
novadītas uz citiem ūdens saņēmējiem. Samazinoties ūdens cirkulācijai, pastiprinās
sedimentācijas procesi un pazeminās ūdens līmenis Tā rezultātā, piemēram, Silabebru
ezerā, ir radušies pastākļi straujākai virsūdens augāja attīstībai.
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1.3.2. Zivis
Ūdens līmeņa svārstības pavasaros ir nozīmīgs faktors ezeros nārstojošām zivīm. Līdakas
nārsto samērā seklās, applūstošās vietās, arī applūstošās pļavās, kur tās nērš ikrus. Ikri
sākotnēji pielīp pie zālēm vai cita substrāta (Plikšs & Aleksejevs, 1998). To nārsta efektivitāte
lielā mērā atkarīga no paliem. Visefektīvākās tās ir ezeru litorālā zonā bez blīva virsūdens
augāja un ezeram piegulošās pļavās. Kāpuri pēc izšķilšanās pārtiek no dzeltenuma maisā
esošajām rezervēm. Taču ilgam laikam tās nav pietiekamas un, ja nav pieejama barība
(planktona organismi), līdakas īsā laikā iet bojā. Līdaka līdz 6 cm garuma sasniegšanai
barojas ar planktonu, no 6 līdz 10 cm garumam lielāko barības daļu veido kukaiņi dažādās
attīstības fāzēs, vēlāk barības devā pieaug zivju īpatsvars un, sasniedzot 30 cm garumu,
līdakas ēdienkartē galvenokārt ir zivis (Birzaks, .....). Ja ūdens līmenis strauji krītas vai arī
applūstošās piekrastes pļavas ir norobežotas no ezera ar virsūdens augāja joslu vai atmirušu
ūdensaugu un zāļu valni, līmeņa pazemināšanās rezultātā līdaku kāpuri vairs nevar nokļūt
atpakaļ ezerā un masveidā iet bojā.
1.4. Biotopa dabiskā attīstība (sukcesija)
Pie stabila ūdens līmeņa un nelieliem augu barības vielu daudzumu ieneses ekosistēma
ilgstoši var saglabāt stabilu stāvokli, realizējot iepriekšējā nodaļā aprakstītos fosfora
imobilizācijas un skābekļa transportēšanas mehānismus. Ekosistēmas zināmu stabilitāti
nodrošina arī mieturaļģu audzēm raksturīgais blīvums un sarežģītās vertikālās struktūras. Tās
ierobežo iespējas iesakņoties citu augu sēklām vai sakneņiem.
Bagātinoties ar barības vielām un uzkrājoties atmirušajai organikai, ezera augāja attīstībā
var nodalīt vairākas stadijas, kuras veido atšķirīgas struktūras. Tās atšķiras arī pēc tajās
ligzdojošo ūdensputnu sastāva.
1. Nelielas – vienas vai vairāku sugu veidota audžu mozaīka, kur atklāta ūdens platība
ir lielāka nekā augāja aizņemtā platība. Plašas teritorijas aizņem mieturaļģu
audzes. Ar tām klāta ievērojama daļa ezera gultnes. Virsūdens audzes veido niedres
Phragmites australis, šaurlapu vilkvālīte Typha angustifolia, arī ežgalvītes
Sparganium sp., kosas Equisetum sp. un ezera meldri Schoenoplectus lacustris. Šādām
vietām raksturīgi galvenokārt putni, kas būvē peldošas vai puspeldošas ligzdas –
cekuldūkuris Podiceps cristatus, pelēkvaigu dūkuris P.grisagena, ragainais dūkuris P.
auritus, laucis Fulica atra, melnais zīriņs Chlidonias nigra, mazais ķīris Larus
minutus un lielais ķīris L. ridibundus. Atsevišķi ezera piekrastes posmi ir atklāti, ar
retu virsūdens augāja joslu vai bez tās.
2. Mieturaļģu aizņemtās ezera gultnes platības nedaudz samazinās, virsūdens augāja un
atklāta ūdens mozaīka saglabājas, bet atklātā ūdens ir mazāk. Nelielas audzes
pamazām saaug kopā, bieži veidojas šaurlapu vilkvālīšu slīkšņas ar nelieliem niedru,
platlapu vilkvālīšu Typha latifolia, grīšļu Carex sp. un bebrukārkliņu Solanum
dulcamara ieslēgumiem. Šīs slīkšņas veido pietiekami sausu substrātu, kas piemērots
kaiju, galvenokārt lielā ķīra un dažādu pīļu (cekulpīles, brūnkakļa, meža pīle, mazā
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platknābja, pelēkās pīles, prīkšķes un garkakļa) ligzdošanai. Pīles, laucis kaijas un
zīriņi dod priekšroku ligzdošanai atklāta ūdens tuvumā – gar slīkšņas malu vai
iekšējā lagūnā. Ligzdojošo ūdensputnu skaits ir vislielākais, kad robeža starp atklāto
ūdeni un relatīvi sauso slīkšņu ir visgarākā (Vīksne et al., 2011.). Dūkuri un laucis
turpina ligzdot virsūdens audžu perifērijā, kur augājs skrajāks. Saglabājas atsevišķi
atklāti ezera piekrastes posmi ar retu virsūdens augāja joslu.
3. Slīkšņas paplašinās un saplūst, veidojot milzīgus masīvus (pat vairākus simtus metru
diametrā), kuros dominē niedru audzes, bet šaurlapu vilkvālīte saglabājas tikai vietām,
parasti šaurā joslā gar audzes ārmalu. Robežas garums starp relatīvi sauso substrātu un
atklāto ūdeni būtiski samazinās. Slīkšņa kļūst aizvien sausāka un kļūst piemērotas
kārkliem Salix sp., bērziem Betula sp. un alkšņiem Alnus sp. Tā kļūst piemērota
patstāvīgai dzīvei Amerikas ūdelei un Usūrijas jenotsunim. Šajā sukcesijas stadijā
virsūdens augājam raksturīgās ūdensputnu sugas – dūkuri, laucis, pīles, kaijas un zīriņi
– ligzdo nelielā skaitā tikai lielo masīvu ārmalā. Lielais ķīris un citi kaijveidīgie
pārceļas uz skrajām šaurlapu vilkālīšu audzēm, kur būvē ligzdas uz uzpeldējušiem
vilkvālīšu sakneņiem. Pīlēm šādās vietās ir ļoti ierobežotas iespējas atrast ligzdai
piemērotas sausas vietiņas.
1.5. Ietekmējošie faktori un apdraudējumi
1.5.1 Ūdens līmeņa pazemināšanās
Pazeminoties ūdens līmenim, rodas labāki apstākļi virsūdens augāja attīstībai. Veidojoties
slīkšņām, tās fiziski pārklāj mieturaļģu augāju un iznīcina to.
Pastiprināta barības vielu ienese un virsūdens augāja attīstība ir uzskatāms par būtisku
apdraudējumu. Vairums šim biotopam piederošie ezeri ir sekli. Tas veicina virsūdens augāja
attīstību ar lielu augu biomasu. Rudeņos atmirstot virsūdens augājam, veidojas lielu
dimensiju organiskās atliekas – detrīts, kas mehāniski pārklāj mieturaļģu audzes un neļauj
tajās notikt fotosintēzei. Mieturaļģu audzes „nosmok”.
Mieturaļģu audzes ir labs substrāts dažādu ūdens organismu attīstībai. Mieturaļģu ezeriir
nozīmīgi no zivju resursu viedokļa. Tie ir zivsaimnieciski produktīvi.
1.5.2. Biogēnu ienese
Šī tipa ezeros nelielas vai izkliedētas biogēnu ieneses tiek pārtvertas mieturaļģu augājā un
neatstāj būtisku ietekmi uz ezera ekosistēmu. Palielinoties biogēnu ienesei, ezeriem raksturīga
gan virsūdens augāja attīstība, gan atsevišķu peldlapu augu ieviešanās noēnotās vai ar
virsūdens augu atliekām apbērtos piekrastes posmos.
1.5.3. Detrīta uzkrāšanās un konkurējošu augu sugu attīstība.
Liela izmēra atmiruša virsūdens augāja daļu (detrīta) veidošanās ir uzskatāma par būtisku
faktoru piekrastes virsūdens augāja joslas attīstībai. Atmirušais virsūdens augājs apber
mieturaļģes un noēno tās. Veidojas substrāts citu ūdensaugu sakneņu aizturei un sēklu
dīgšanai. Turpmākajās sezonās te ieviesušās ūdensaugu sugu peldošās lapas noēno mieturaļģu
augtenes un pārtrauc to attīstību.
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Atsevišķos gadījumos mehānisku bojājumu rezultātā starp mieturaļģēm var veidoties
atvērtas platības bez mieturaļģu augāja. Mieturaļģu audzes var noēnot un iznīcināt uz tām
uzdzīto virsūdens augāja slīkšņas. Turpmākajā attīstības gaitā šādās vietās var ieviesties pret
barības vielām prasīgi augi, piemēram, ķemmveida glīvenes, raglapes. Šie augi arī veicina
noēnojuma palielināšanos un mieturaļģu audžu novājināšanos.
Atsevišķos gadījumos mieturaļģu audzēs bojājumus var nodarīt kūstošo ledu gabalu
koncentrēšanās kādā ezera daļā. Vēja ietekmē ledus masām sablīvējoties, mieturaļģu audzēs
tiek izrauti atklātas gultnes laukumi. Šādos laukumos ir iespējama ūdensaugu ieviešanās un
turpmāka mieturaļģu augāja sadrumstslošana.
1.5.4. Augāja sukcesija un plēsēju ietekme
Liela daļa šo biotopu pārstāvošie ezeri ir izvietojušies putnu migrācijas ceļos un vēsturiski
kalpo par putnu atpūtas vietām, kā arī putnu ligzdošanai un spalvu maiņai. Putnu populāciju
būtiski ietekmē te sastopamie, vai ar putnu klātbūtni piesaistītie plēsoņas. Piemēram, Engures
ezerā 1958.‒2012. gadā konstatēta 17 sugu plēsonība pret ezerā ligzdojošajiem putniem,
nogalinot vecos putnus, mazuļus vai izēdot olas. No minētajām 17 sugam par maznozīmīgām
atzīstas 11 (sešas putnu, piecas zīdītāju sugas). Sešas sugas ‒ lapsa Usūrijas jenotsuns,
Amerikas ūdele Mustela vison, niedru lija Circus pugargus, pelēkā vārna Corvus corone
cornix un krauklis Corvus corax corax ‒ atzītas par nozīmīgām sugām, kuru darbība var
būtiski ietekmēt ligzdojošo ūdensputnu ligzdošanas sekmes un populācijas apmērus (Vīksne,
2013). Plēsonības struktūru neapšaubāmi ietekmē arī virsūdens augāja sukcesionālās
pārmaiņas. Slīkšņām saplūstot lielos masīvos un kļūstot sausākām, tās padara iespējamu
jenotsuņu un lapsu nokļūšanu ūdensputnu ligzdošanas vietās. Sausākās vietas kļūst par to
patstāvīgu dzīvesvietu (Vīksne, 2013).

3. attēls. Slīkšņa mineralizējusies un tajā ieaudzis melnalkšņu puduris Silabebru ezerā.
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1.5.5. Putnu koloniju ietekme uz ūdens kvalitāti
Vairāki lagūnu tipa ezeri ar mieturaļģu augāju ir nozīmīgas putnu apstāšanās vietas to
migrācijas laikā, kā arī nozīmīgas ūdensputnu ligzdošanas vietas. Engures ezerā ilgstošu
novērojumu rezultātā konstatēts, ka putnu barības pārstrādes produkti nenovēršami nonāk
ūdenī un ilgstošā laika periodā ietekmē arī ūdens un paša ezera kvalitāti ligzdošanas vietu
tuvumā. Šo barības pārstrādes produktu koncentrācija ir vislielākā kaijveidīgo un pīļu
koloniju tuvumā, kur novērota, piemēram, mieturaļģu iznīkšana vairāku desmitu vai pat 100
metru zonā ap ilggadēju lielu (tūkstoši pāru) koloniju vietām (Vīksne et al., 2011).
1.5.6. Skābekļa deficīts un zivju slāpšana
Liela daļa no ezerem ar mieturaļģu augāju ir sekli un pakļauti zivju slāpšanai. Zivju
slāpšana visbiežāk notiek gan vasaras, gan ziemas otrajā pusē. Skābekļa trūkumam ūdenī var
būt dažādi cēloņi. Visbiežāk to izsauc piesārņojums ar organiskajām vielām, kuru izcelsme
var būt gan pašā ezerā laika gaitā uzkrātās organiskās vielas, gan organisko vielu ienese
ūdenstilpē no tā sateces baseina.
Veģetācijas sezonas beigās liela daļa no ūdensaugu augāja atmirst un nogrimst uz ezera
gultnes. Papildus ezerā uzkrājas arī no sateces baseina ieskalotās organiskās vielas. To
sadalīšanai ir nepieciešams skābeklis. Ziemas laikā , ezeriem aizsalstot un pārklājoties ar
ledus kārtu , dabiskā vēja aerācija izbeidzas. Vienīgais skābekļa avots bieži vien ir ezeros
ietekošo upīšu ūdenī izšķīdušais skābeklis. Tā Engures ezerā samērā regulāra zivju slāpšana
novērojama jau no 1925. gada līdz mūsdienām (Aleksejevs & Birzaks, 2013).

2. AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI
Ezeri ir būtiskas dzīves vietas gan mieturaļģēm, gan ūdensputniem, gan te mītošajām
zivīm. Zivis un ūdensputni savā barībā izmanto dažādus ūdens organismus.
Viens no biotopa aizsardzības mērķiem ir nepieļaut hārām segto platību samazināšanos,
tām pāraugot ar virsūdens augāju.
Saistībā ar virsūdens augu biomasas atmiršanu un atmirušo augu daļu mineralizēšanai
patērēto ūdenī izšķīdušā skābekļa patēriņu, šī tipa ezeros vērojama regulāra zivju slāpšana.
Tās mazināšanai vai novēršanai ir nepieciešams veicināt ūdens cirkulāciju zemledus periodā.
Tā panākama ezerā ietekošo upju grīvu rajonos samazinot ūdens plūsmu bremzējošo
virsūdens augāja daudzumu, kā arī izpļaujot un, iespēju robežās, padziļinot arī zināmās zivju
ziemošanas bedres.
Ūdensputniem labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai kā obligāts pasākums ir plēsēju skaita
regulēšana gan ezeru salās, gan to piekrastēs. Kā pierāda līdzšinējie pētījumi, šie plēsēji spēj
nodarīt būtisku kaitējumu ūdensputnu populācijai. Viena Amerikas ūdele vai jenotsuns dažu
dienu laikā spēj iznīcināt vairākus desmitus ūdensputnu ligzdu (Vīksne, 2013).
Pīļu un bridējputnu populācijas un vienlaikus arī zivju nārsta apstākļu uzlabošanai
nepieciešams iespēju robežās uzturēt no virsūdens augāja brīvas piekrasates joslas.
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4. attēls. Niedru joslas nomaiņas izpausmes Hornborgas ezerā Zviedrijā (avots: Bjork, 1994).
3. BIOTOPA ATJAUNOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA
3.1. Ūdensputnu populācijas prasības ‒ salu efekts
Nepalielinoties biogēnu ienesei ezerā, tas ilgstoši var saglabāt stabilu stāvokli. Salas, ja tās
ir koptas, ir viens no svarīgākajām ūdensputnu ligzdošanas vietām. Uz salām dažādu sugu
ūdensputnu, īpaši pīļu, tārtiņveidīgo Charadriiformes un kaijveidīgo Lariformes ligzdu
blīvums ir daudz lielāks, nekā līdzīgos biotopos piekrastes pļavās. Tas izskaidrojams ar to, ka
ūdensputni uz salām ir mazāk apdraudēti no plēsīgo zīdītāju – lapsu, jenotsuņu un Amerikas
ūdeļu uzbrukumiem. Tomēr, lai sala būtu pievilcīga ūdensputniem, tai ir jāatbilst vairākiem
kritērijiem. Pirmkārt, sala nedrīkst būt ieaugusi vienlaidus niedrājā. Ir svarīgi, lai vismaz
daļēji tai piekļautos atklāta ūdens platības. Otrkārt, sala nedrīkst būt apaugusi ar kokiem,
krūmiem un niedrēm. Kā rāda līdzšinējie novērojumi, ūdensputniem vislabāk patīk salas ar
grīšļu Carex sp. un graudzāļu Poacea sp. veģetāciju (Blūms & Mednis, 1991).
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5. attēls. No krasta attālinātās un ūdelēm nepieejamās salās ir sastopams liels uz zemes
ligzdojošo putnu ligzdu blīvums.

Metode
Virsūdens augāja
izpļaušana
dažādās ezera
daļās

Virsūdens augāja
izpļaušana krasta
zonā

Niedru
dedzināšana

Niedru
dedzināšana
vasaras otrajā
pusē

Tabula 1 Pārskats par apsaimniekošanas metodēm.
Priekšrocības
Trūkumi
Izmaksas
Labvēlīga ietekme uz Efekts ātri „dziest”. Nepieciešama
putniem un zivīm.
regulāra atkārtošana, Izpļautajiem
ūdensaugiem paliekot ezerā,
rupjais detrīts akumulējas un
pārklāj hāru augtenes, tās
iznīcinot.
Daudzkārtīgs efekts
Efekts ātri „dziest”. Nepieciešama
attiecībā uz zivju
regulāra atkārtošana.
nārsta apstākļu
uzlabošanu, teritoriju
piemērošanu
bridējputniem un
peldpīlēm. Ja teritorija
ir valdošo vēju
virzienā, nozīme arī
atmirušo augu daļu un
tajās uzkrāto barības
vielu iznesē no ezera.
Neuzkrājas un nav
Atbrīvotās barības vielas aktīvi
jāpārvieto lieli augu
iesaistās jaunas biomasas
daļu apjomi
veidošanā. Tiek iznīcināta tikai
virs ledus esošā augu masa
Salīdzinot ar
Nepieciešama atkārtošana ik pēc
dedzināšanu ziemas
5‒6 gadiem.
periodā. Mazūdens
periodā tiek iznīcināts
lielāks apjoms
atmirušo augu daļu, kā
arī iznīcināta daļa
jauno dzinumu.
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Virsūdens augāja
un sakņu
sistēmas
smalcināšana
Zivju? migrācijas
kanālu rakšana

Mākslīgu salu
izveide
ūdensputniem

Ilglaicīgs efekts.
Virsūdens augāja
nomaiņa ar peldlapu
vai hāru augāju
Ilglaicīgs efekts.
Nodrošina ūdens
cirkulāciju,
ziemošanas bedres
zivīm, piemērotus
apstākļus lielā dumpja
piesaistīšanai
Vienlaicīga
kaijveidīgo un
pīļveidīgo piesaiste ar
augstu ligzdošanas
blīvumu un augstu
perējumu sekmību

Apauguma
apsaimniekošana,
krūmu izciršana
Piekrastes pļavu
noganīšana

Iespējama tikai pie zema ūdens
līmeņa un nelielos dziļumos

Augsti iekārtu transportēšanas un
pašu kanālu rakšanas izdevumi

Augsti iekārtu transportēšanas un
ekspluatācijas izdevumi.
Nepieciešama regulāra uzturēšana

Nepieciešama regulāra uzturēšana

Vienlaicīga
tārtiņveidīgo un
pīļveidīgo piesaiste.
Zivju nārsta sekmju
uzlabošana.

Patstāvīga lopu skaita
nodrošināšana
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... att. Niedru dedzināšana Engures
ezera slīkšņā.

... att. Piekrastes pļavu noganīšanas
rezultāts Engures ezera piekrastē.

... att. Virsūdens augāja izpļaušana
Engures ezerā.

... att. Kanālu rakšana ūdens cirkulācijas
un ūdensorganismu migrācijas
nodrošināšanai.

...-... att. Apsaimniekošanas paņēmieni Engures ezerā.

3.2. Biotopa veidam nelabvēlīga apsaimniekošana un izmantošana
Ezeri ir sistēmas, kurās notiek tajos sintezēto vai ar ietekošajiem ūdeņiem ienesto
organisko vielu akumulēšana. Mieturaļģu ezeriem raksturīgi nelieli dziļumi un tajos visā ezera
platībā veidojas labvēlīgi apstākļi virsūdens augu attīstībai. Virsūdens augi veģetācijas
sezonas beigās rada ievērojamu daudzumu liela izmēra atmirušu augu daļu ar lēnu sadalīšanās
ātrumu. Šāds atmirušo augu (niedres, mazākā mērā ezermeldri un vilkvālītes) apjoms pārklāj
hāru audzes un tās iznīcina. Līdz ar to kā svarīgākais šī biotopa apsaimniekošanas pasākums ir
minams atmirušā augāja materiāla apjoma izņemšana no ūdens vides. Šādos apstākļos par
visnelabvēlīgāko apsaimniekošanas metodi ir uzskatāma neiejaukšanās pieeja gan ezera ar
virsūdens augiem klātajā daļā, gan ezera piekrastes sauszemes daļā. Engures ezera
apsaimniekošana ir labi dokumentēta vismaz pēdējo 50 gadu laikā (...atsauce). Tā parādīja, ka
siena ieguves un ganīšanas pārtraukšana ar mērķi nodrošināt labākus ūdensputnu ligzdošanas
sekmes turpmāk rezultējās ar neapsaimniekoto pļavu pāraugšanu un pīļveidīgajiem un
bridējputniem piemērotu dzīvotņu samazināšanos un sekojošu šo grupu putnu populācijas
samazināšanos, atsevišķos gadījumos pat atsevišķu putnu grupu – piemēram, bridējputnu,
izzušanu (Vīksne, 2013).
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4. AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PRETRUNAS
Kā galvenais aizsardzības un apsaimniekošanas konflikts jāmin vienotas un uz ekosistēmas
funkcionēšanas izpratni balstītas sistēmiskas pieejas trūkums. Tas izpaužas kā tikai uz
atsevišķu organismu grupām realizētu labvēlīgu aizsardzības pasākumu kopums. Viens no
piemēriem ir Engures ezerā 20. gadsimta 80. gados veiktie pasākumi ES Putnu Direktīvas II
Pielikuma sugas niedru lijas Circus aeriginosus eliminēšanai ar mērķi nodrošināt labākus
apstākļus lielā ķīra kolonijas ligzdošanas sekmju nodrošināšanai (Opermanis, ....).
Pie konflikta situācijām jāpieskaita arī lopu ganīšanas un siena ieguves pārtraukšana
Engures ezera piekrastē un uz Lielrovas salas. Ganīšana un siena pļaušana tika pātraukta, lai
nodrošinātu labākas ūdensputnu ligzdošanas sekmes, pilnībā izslēdzot cilvēku traucējuma
faktoru. Labi iecerētā putnu populācijas traucējuma samazināšanas pieeja ilgākā laika periodā
ir realizējusies ar pretēju rezultātu. Pamesto pļavu atjaunošanai un lopu iegādei ir vajadzīgi
ievērojami līdzekļi. Vietējā sabiedrībā ir saglabājusies vēsturiski negatīvā pieredze un
aicinājums vietējiem iedzīvotājiem atsākt pļavu apsaimniekošanu saskaras ar zināmu skepsi.
Tā rezultātā tiek apsaimniekota tikai neliela daļa no potenciāli nozīmīgās ezera piekrastes
daļas.
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