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IEVADS
Augstie (sūnu) purvi pasaulē sastopami gan Ziemeļu, gan Dienvidu puslodē, tomēr
lielākoties boreālajās ekosistēmās, kur ir izveidojies vēss vai mērens klimats. Pasaules
lielākie purvi zināmi Rietumsibīrijas zemienēs Krievijā, kas sedz vairāk kā miljonu
km². Ziemeļu puslodē lieli augstie purvi ir Ziemeļamerikā – Kanādā un Krievijā, bet
Dienvidu puslodē ievērojamas sūnu purvu platības sastopamas Čīlē un Argentīnā.
Vēl pirms vairākiem gadu desmitiem augstie purvi Rietumeiropā bija plašāk izplatīti,
bet tagad tie galvenokārt nosusināti lauksaimniecības vajadzībām, kā arī kūdras
ieguvei, vai to vietā stādīti meži.
Augstajiem purviem dažādos kontinentos ir gan kopīgas, gan atšķirīgas iezīmes,
tomēr visā pasaulē tos raksturo pastāvīgs vai ilgstošs mitrums, specifiska augu valsts,
kā arī kūdras veidošanās un uzkrāšanās. Augstie purvi barības vielas saņem tikai ar
nokrišņiem. Kā kopīgu augu sugu dažādos kontinentos sastopamajiem augstajiem
purviem jāmin Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum. Sfagni kā galvenā kūdru
veidojošā sūnu grupa neskartos augstos purvos ir bagātīgi pārstāvēti.

PURVU EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI UN CITAS FUNKCIJAS
Eiropas Savienībā aizsargājamie augsto un pārejas purvu biotopi ir augsto purvu
ekosistēmu sastāvdaļa. Purvu aizsardzība ir izšķiroša, jo tie nodrošina dažādus
ekosistēmu pakalpojumus ‒ tiem ir būtiska loma bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanā, sateces baseina hidroloģiskā režīma regulēšanā, kā arī tiem ir svarīga
loma oglekļa apritē un klimata regulēšanā.

EIROPAS SAVIENĪBĀ

AIZSARGĀJAMO AUGSTO UN PĀREJAS PURVA
BIOTOPU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Pārskats veltīts Eiropas Savienībā (ES) aizsargājamo purva biotopu ‒ 7110* Neskarti
augstie purvi, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošana, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas un 7150 Ieplakas purvos atjaunošanas
pasākumiem.
Lai efektīvi īstenotu augsto un pārejas purvu aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumus, jāņem vērā, ka augstie purvi pieder pie ombrotrofajiem purviem, kuri
ūdeni un barības vielas saņem nokrišņu veidā, bet pārejas purvi pie minerotrofajiem,
kuriem pieplūst arī minerālvielām bagāti gruntsūdeņi.
7110*Neskarti augstie purvi ir ES prioritāri aizsargājams biotops, kas barības vielas
un ūdeni saņem tikai ar nokrišņiem un, kuros ūdens līmenis parasti ir augstāks nekā
blakus esošajās teritorijās. Sūnu stāvā tajos dominē sfagni, kas ir galvenie kūdras
veidotāji purvā. Biotopā notiek kūdras veidošanās process (Auniņš (red.), 2010).
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7110* Neskarti augstie purvi Sudas-Zviedru
purvā. Foto: M. Pakalne.

Ciņu mazmeldrs Trichophorum caespitosum
augstajā purvā. Foto: M. Pakalne.

7110* Neskarta augstā purva biotopu raksturo blīvs sfagnu paklājs, bet zemākajās
vietās var būt izveidojušās ieplakas ar parasto baltmeldru Rhynchospora alba. Te
sastop arī citas dabiskam augstam purvam raksturīgās augu sugas ‒ makstaino spilvi
Eriophorum vaginatum, polijlapu andromedu Andromeda polifolia, purva dzērveni
Oxycoccus palustris, sīko dzērveni O. microcarpus, garlapu raseni Drosera anglica,
apaļlapu raseni D. rotundifolia, lāceni Rubus chamaemorus. Neskarta augstā purva
biotopā var augt īpaši aizsargājamas augu sugas, piemēram, ciņu mazmeldrs
Trichophorum caespitosum, vidējā rasene Drosera intermedia, kuru klātbūtne jāņem
vērā, plānojot purvu apsaimniekošanas pasākumus.
Neskartā augstā purvā sūnu stāvā dominē galvenās kūdru veidojošās sūnu sugas – tai
skaitā sfagni: Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum, iesārtais sfagns S. rubellum;
uz ciņiem sastop brūno sfagnu Sphagnum fuscum, divzobi Dicranum bonjeanii, purva
krokvācelīti Aulocomnium palustre, dzegužlinu Polytrichum juniperinum un aknu
sūnu Cephalozia bicuspidata. Purva ieplakās aug slapjāku vietu sfagnu sugas ‒
garsmailes sfagns Sphagnum cuspidatum un smalkais sfagns S. tenellum, kā arī
peldošā zemarīte Cladopodiella fluitans. Ciņi paceļas virs lāmām, tie ir purvu sausākā
daļa. Ieplakās starp ciņiem sastop makstaino spilvi Eriophorum vaginatum un purva
šeihcēriju Scheuchzeria palustris. Uz ciņiem var augt ķērpju sugas – kladonijas
(Cladonia fimbriata, C. furcata, C. digitata).
Neskartā purva virsa virsma ir ar lēzeniem ciņiem viršiem, kuri mijas ar ieplakām,
kurās dominē parastais baltmeldrs. Te sastop arī purva lāmas, kuras nevar novērot
degradētā purvā, jo tās izzūd, ja ir pazemināts gruntsūdens līmenis pēc grāvju sistēmu
izveides.
Veicot purvu apsaimniekošanas pasākumus, būtiski zināt sākotnējās dabiskās purva
veģetācijas sugu sastāvu, t.i., kāda bijusi purva veģetācija pirms nosusināšanas.
7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās ir
purva biotops, kurā izmainīts dabiskais hidroloģiskais režīms, vai to daļēji izmanto
kūdras ieguvei, bet tajos ir iespējams atjaunot hidroloģisko režīmu un kūdras
veidošanās ir sagaidāma 30 gadu laikā (Auniņš (red.), 2010). Biotopam vietumis
plānotajās kūdras ieguves zonās ir izteikts koku stāvs, kā arī krūmu stāvs skrajš līdz
biezs, vai arī tā nav. Tajā sastopami gan sfagni (Sphagnidae), bet to segums ir niecīgs,
kā arī zaļsūnas (Bryidae). Zemsedzē dominē sila virsis Calluna vulgaris un purva
vaivariņš Ledum palustre, reti sastop purva dzērveni Oxycoccus palustris, lācenes
Rubus chamaemorus, makstaino spilvi Eriphorum vaginatum, polijlapu andromedu
Andromeda polifolia. Reljefa pazeminājumos var būt saglabājies parastais baltmedrs
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Rhynchospora alba, apaļlapu rasene Drosera rotundifolia. Zemsedzē sastop sūnas –
Šrēbera rūsaini Pleurosium schrebeii, purva krokvācelīti Aulacomnium palustre,
viļņaino divzobi Dicranum polysetum. Uz ciņiem sastopami ķērpji – kladoniju
(Cladonia) ģints sugas.

7120 Degradēti augstie purvi Nidas purvā. 7120 Degradēti augstie purvi Nidas purvā.
Foto: M. Pakalne.
Foto: M. Pakalne.

7140 Pārejas purvi un slīkšņas ietver kūdru veidojošas augu sabiedrības, kas
izveidojušās aizaugot vai pāraugot barības vielām nabadzīgiem līdz bagātiem ezeriem,
sastopams reljefa pazeminājumos. Tajā dominē zemi vai vidēji augsti grīšļi, zaļsūnas
un sfagni. Biotopu sastop visā Latvijas teritorijā, parasti nelielās platībās. Galvenais tā
pastāvēšanas nosacījums ir augsts ūdens līmenis.

7140 Pārejas purvi un slīkšņas Cenas tīrelī.
Foto: M. Pakalne.

Dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus
pārejas purvā. Foto: M. Pakalne.

7150 Ieplakas purvos ir pioniersabiedrība uz mitras kūdras ar parasto baltmeldru
Rhynchospora alba, vidējo raseni Drosera intermedia, kas ir Latvijā īpaši
aizsargājama augu suga (Auniņš (red.), 2010). Latvijā biotopā tiek iekļauti atklātas
kūdras laukumi augstajos purvos. Biotops ir dinamisks, un ilgstošā laika posmā tā
aizņemtā platība un laukumu konfigurācija var mainīties.
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Biotops 7150 Ieplakas purvā ar vidējo raseni
Nidas purvā. Foto: M. Pakalne.

Vidējā rasene Drosera intermedia. Foto: M.
Pakalne.

Biotopa ar vidējo raseni Drosera rotundifolia atjaunošanas iespējas ir niecīgas.
Ieplakas ar atklāto kūdru veidojas dabiskos augstos purvos, un to pastāvēšana ir
atkarīga no purvā notiekošajiem ciņu-ieplaku veidošanās procesiem.
Latvijā biotops sastopams reti, līdz šim zināms tikai lielākajos neskartajos purvos,
kuros notiek aktīva kūdras veidošanās. Lai šis biotops saglabātos, nepieciešams
pastāvīgi augsts ūdens līmenis purvā un aktīva kūdras veidošanās.

AUGSTO UN PĀREJAS PURVU APSAIMNIEKOŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA
Cilvēka darbības neizmainītās augsto purvu ekosistēmās var sastapt daudzveidīgus
augsto, pārejas un zāļu purvu biotopus. Ja purvus ir ietekmējusi cilvēka saimnieciskā
darbība, tad, lai aizsargātu purva ekosistēmu un tās dažādos biotopus, svarīgi veikt
apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus ne tikai kādam purva biotopam, bet
purva ekosistēmai kopumā. Tas gan ne vienmēr ir iespējams, ja purvu ietver kūdras
lauki vai grāvju sistēmas, kas būtiski ierobežo augstā purva apsaimniekošanas
iespējas, bet tajā pašā laikā, lai aizsargātu atlikušo neskarto purva daļu, arī to
aizsardzībai un apsaimniekošanai ir liela nozīme. Līdz ar to dažādiem augstā un
pārejas purva biotopiem var piemērot līdzīgas apsaimniekošanas metodes.
Augstie purvi ir sarežģīta hidroloģiska, ģeoloģiska un ekoloģiska sistēma. To
specifiskais hidroloģiskais režīms ne tikai nodrošina īpašus dzīves apstākļus purvu
florai un faunai, bet arī nosaka piegulošo teritoriju ūdens režīmu. Vislabāk šīs
funkcijas pilda dabiski, netraucēti purvi, kuros ir neizmainīts hidroloģiskais režīms
(Bragg, 2002). Savukārt iejaukšanās purvu dabiskajā hidroloģiskajā režīmā izjauc
līdzsvaru starp atmosfēras nokrišņu uzkrāšanos purvā un dabiskās noteces daudzumu
no purva, un tiek traucēti ne tikai hidroloģiskie un ekoloģiskie apstākļi purvā, bet arī
no purva ūdeņiem papildinošo virszemes ūdensteču stāvoklis. Tādēļ pasākumi purva
hidroloģiskā režīma atjaunošanai ir nozīmīgi ne tikai no purva biotopu saglabāšanas
viedokļa, bet arī apkārtējās teritorijas dabisko hidroloģisko un ekoloģisko apstākļu
nodrošināšanai.
Augsto purvu veidošanās īpatnības, ģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, kā arī augu
un dzīvnieku valsts īpatnības ir tie apstākļi, kuri ir jāņem vērā, veicot purvu
atjaunošanas pasākumus.
Augstajos purvos pastāv spēcīgas savstarpējās attiecības starp to sastāvdaļām –
augiem, ūdeni un kūdru. Izmainot kādu no šīm sastāvdaļām, izmainās arī pārējās.
Ūdens plūsmas no augstā purva savieno to ar sateces baseinu, dažādas purva daļas
savā starpā. Izmainot ūdens plūsmu vienā augstā purva sateces baseina daļā, tiek
ietekmētas arī pārējās augstā purva daļas. Līdz ar to savstarpējā ūdens plūsmu saistība
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augstā purva ekosistēmā var funkcionēt daudzu kilometru attālumā.
Augstajos purvos pastāv ļoti cieša saikne starp purva biotopa veidu, kūdras tipu un
purva hidroloģiskajām īpašībām (ūdens līmeni, ūdens līmeņa fluktuācijām, ūdens
kvalitāti). Pateicoties šai mijiedarbībai, izmaiņas viena komponentā, izraisa arī citu
komponentu izmaiņas, piemēram, vidējā ūdens līmeņa izmaiņas susināšanas rezultātā
izraisa purva augu sastāva un struktūras izmaiņas augstā purva biotopā. Purvu
atjaunošanas procesā jāņem vērā purva veidošanās gaita un tā tips.
Purvus atjaunošanas un apsaimniekošana nepieciešamību nosaka cilvēka darbības
ietekme, to apdraudētības pakāpe un ievērojama samazināšanās Eiropā, kā rezultātā
augstie purvi ES ir kļuvuši par prioritāri aizsargājamu purva biotopu (Auniņš (red.),
2010). Eiropas valstīs purvu izmantošana skārusi galvenokārt vienu no purvu tipiem –
augstos purvus. Šī purvu izmantošanas vēsture lielākā vai mazākā mērā ir ietekmējusi
ievērojamu daļu Eiropas purvu (Wheeler & Shaw, 1995).
Augstajiem purviem piemīt spēja uzkrāt lielu ūdens daudzumu, jo nenosusināta kūdra
sastāv no 85-95 % ūdens. Purvu nosusināšanas rezultātā izmainās kūdras īpašības un
purva ekosistēmas funkcionēšana. Susināšana izraisa sekojošus procesus ‒ purva
virsmas sēšanos un paaugstinātu kūdras mineralizāciju. Līdz ar to samazinās augstā
purva spēja uzkrāt ūdeni un regulēt tā daudzumu.
Purvu izmantošanas vēsture cilvēku vajadzībām sniedzas jau vairāk kā gadu tūkstoša
senā vēstuē. Uzsākot purvu izmantošanu ar modernām metodēm, Ziemeļeiropā strauji
samazinājusies to platība, īpaši Nīderlandē, Lielbritānijā, Dānijā un Vācijā. Lielas
platības ir nosusinātas lauksaimniecības vajadzībām, kūdras ieguvei vai to vietā stādīti
meži. Savukārt, purvus izmantojot kūdras ieguvē, tiek atbrīvots oglekļa dioksīds, kas
līdzās citām gāzēm veicina klimata izmaiņas uz zemes. Eiropā purvi pieder pie vienas
no visapdraudētākajām ekosistēmām, jo to platība ir ievērojami samazinājusies,
daudzās valstīs pat par 70–90 %.

AUGSTOS UN PĀREJAS PURVUS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI UN TO SEKAS
Latvijā purvus galvenokārt ir ietekmējusi to nosusināšana, kūdras ieguve,
pārveidošana par lauksaimniecības zemēm un mežu stādīšana. Tomēr ir vēl citas
ietekmes uz purviem – eitrofikācija, piesārņojums, ugunsgrēki, ceļu būve,
nobradāšana, invazīvās sugas, piemēram, parastā līklape Campylopus introflexus, kas
ieviešas degradētos augstajos purvos.
Atkarībā no kūdras mitruma, sadalīšanās pakāpes un kūdras slāņa dziļuma, purva
susināšanas un kūdras ieguves rezultātā, purva virsa nosēžas par 0.5–1.2 m no
sākotnējā līmeņa, un šis process var būt neatgriezenisks (Nusbaums, 2008).
Purvu hidroloģiskā režīma izmaiņas, kas ietver galvenokārt to susināšanu un ūdens
līmeņa pazemināšanu apkārtējā teritorijā, izraisa purva veģetācijas struktūru izmaiņas,
kas savukārt ietekmē daudzu augu sugu aizsardzības statusu, kurām ir liela
aizsardzības vērtība.
Arī degšanas gadījumā arī var izzust purvam raksturīgās sugas un strauji var ieviesties
bērzi. Visbiežāk ugunsgrēks skar susinātos augstos purvus.
Lai izveidotos augstie purvi Latvijā, bija nepieciešami vairāk kā 9000 gadu, toties ar
mūsdienu tehnoloģijām purva kūdras resursus iespējams izmantot tikai dažu gadu
desmitu laikā. Purvu nosusināšanas rezultātā sākotnējā dabiskā purva veģetācija tiek
aizstāta ar degradētiem purva biotopiem, kas ievērojami atšķiras no cilvēka darbības
neskartas purva veģetācijas, ir pazemināts purva gruntsūdens līmenis, vērojama ūdens
aizplūšana no purva, notiek kūdras sēšanās un mineralizācija. Tādējādi būtiski
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izmainās dabiskā purva veģetācija, pazūd augstajiem purviem raksturīgā ciņu–lāmu
struktūra, samazinās vai izzūd sfagnu sugas, kas ir galvenie kūdras veidotāji purvā.
Tai pašā laikā purvos sāk dominēt virši, purvi aizaug ar priedēm un bērziem.
Susināšanas ietekmē notiek pieaug sīkkrūmu – sila virša Calluna vulgaris, purva
vaivariņa Ledum palustre, kasandras Chamaedaphne calyculata un zilenes Vaccinium
uliginosum segums. Stipri ietekmētās vietās atsedzas sausa kūdra. Purvs pakāpeniski
aizaug ar krūmiem un kokiem.

AUGSTO UN PĀREJAS PURVU ATJAUNOŠANAS IESPĒJAS
Neskarta purva ekosistēma sastāv no daudzveidīgiem augstā purva, pārejas purva un
zāļu purva biotopiem. Tā ietver ES nozīmes aizsargājamos biotopus 7110* Neskarti
augstie purvi, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošana, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas un 7150 Ieplakas purvos.
Zāļu un pārejas purva biotopi var būt izveidojušies augstā purva malās, kā arī
sastopami pie purva ezeriem. Līdz ar to arī purva atjaunošanas un apsaimniekošanas
metodes dažādiem augstā purva biotopiem var būt līdzīgas, jo purvā tie nereti atrodas
līdzās. Atjaunojot vienu biotopu, notiks arī blakus esošo biotopu hidroloģisko
funkciju uzlabošanās un atgriezīsies raksturīgās augu sugas. Ja pārejas purvos notiek
aizaugšanas process ar kokiem un krūmiem, tad nepieciešama to izciršana.
Nosusinot augsto purvu, kūdras ieguve tiek aizsākta no purva malām, līdz ar to zāļu
un pārejas purva biotopi ir pirmie, kuri tiek iznīcināti. Atkarībā no purva degradācijas
vai cilvēka darbības ietekmētības pakāpes, var atšķirties arī purva atjaunošanas vai
apsaimniekošanas pasākumu apjoms, stratēģija un metodes.
Atšķirīgas ir purva atjaunošanas metodes tikai nedaudz susināšanas ietekmētiem
purviem, no tiem, kurus jau lielā purva daļā ir veikta kūdra ieguve un ir sākusies
purva virsmas sēšanās, erozijas procesi, kā arī agrākajiem kūdras ieguves laukiem.
Mazietekmētos augstajos purviem pozitīvu efektu var sasniegt, paaugstinot ūdens
līmeni, būvējot aizsprostus uz nosusināšanas grāvjiem. Turpretī kūdras laukiem var
būt nepieciešama ilgstoša appludināšana, jo, ja mazskartā augstajā purvā vēl notiek
kūdras veidošanās procesi un ir sastopamas raksturīgās augu sugas, kas to vairs nav
kūdras ieguves laukos.
Līdz ar to, atjaunot purva biotopus, jāņem vērā purva veidošanās process, purva tips
un tajos sastopamie biotopi.
Atkarībā no purva ietekmētības pakāpes, var izšķirt divas purvu apsaimniekošanas
(atjaunošanas) stratēģijas (Wheeler, 1995):
1. Apsaimniekošana, kas ietver samērā nelielu iejaukšanos, parasti tā ietver
purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanu. Šī metode ir piemērota minimāli
ietekmētiem purviem, kuras ir nedaudz cilvēka darbības ietekmētas vai arī
tikai tajos bijusi neliela kūdras ieguve. Sēklu un sporu materiāls ir pieejams
vēl šajā teritorijā, un virsmas topogrāfija ir piemērota atjaunošanai ar
minimālu piepūli.
2. Purvu atjaunošana, kas ietver ievērojamu iejaukšanos, atjaunojot gan purva
hidroloģiju, topogrāfiju, kā arī sēklu un sporu materiālu. Šī metode ir
nepieciešama vietām, kuras būtiski ietekmējusi kūdras ieguve.
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Augsto un pārejas purvu atjaunošanas mērogi un pakāpes var būt atšķirīgas:
1. Purva biotopu /veģetācijas (mazāka mēroga) atjaunošana. Ietver relatīvi stabila
un augsta ūdenslīmeņa atjaunošanu nosusinātos un/vai izstrādātos purvos,
veidojot labvēlīgus apstākļus sfagnu augšanai.
2. Purva ekosistēmas (vidēja mēroga) atjaunošana. Ietver akrotelma un tā
funkciju atjaunošanu.
3. Purva ainavas (liela mēroga) atjaunošana. Ietver purva ekosistēmas
atjaunošanu līdz ar kontaktzonām, kas purvu saista ar apkārtējo ainavu
(Schouten (ed.), 2002).
Lai sekmīgi veiktu augsto un pārejas purva biotopu atjaunošanu vai apsaimniekošanu,
teritorijā jāveic priekšizpēte un jāizvērtē daudzveidīgi aspekti – flora, fauna, biotopi,
purva hidroloģija, veidošanās un stratigrāfija, topogrāfija un novietojums reljefā,
augsnes, kā arī būtiski zināt tā izmantošanu un aizsardzības statusu.
Latvijā lielākoties šāda izpēte tiek veikta dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitā,
iesaistoties dažādu nozaru speciālistiem. Nākošais etaps sekmīga purva atjaunošanas
pasākumu veikšanai ir tehniskais projekts, kurš tiek sagatavots saskaņā ar Latvijas
normatīvajiem aktiem.

SAGATAVOŠANĀS

PIRMS

PURVA

BIOTOPU

ATJAUNOŠANAS

VAI

APSAIMNIEKOŠANAS

Lai veiktu gruntsūdens līmeņa paaugstināšanu, būvējot uz grāvjiem aizsprostus īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, vispirms jāizstrādā tehniskais projekts. Kūdras un cita
veida aizsprosti ir hidrotehniskas būves, kuru būvniecība valstī ir reglamentēta ar
normatīviem dokumentiem. Aizsprostu projektēšanu uzsāk pēc grāvju sistēmu izpētes,
tehnisko noteikumu saņemšanas no teritoriālo būvvalžu norādītajām iestādēm.
Tehniskajiem projektiem tiek veikta ekspertīze un tos apstiprina būvvalde.
Ja purvi, kuros tiek plānota aizsprostu būve atrodas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijā, tad visas darbības tiek ierakstītas šo teritoriju dabas aizsardzības plānos. Lai
hidroloģiskā režīma uzlabošanas pasākumi būtu efektīvāki un ekonomiskāki, liela
nozīme ir kvalitatīvi veiktiem purva izpētes darbiem, it īpaši vertikālajai uzmērīšanai
(līmeņošanai). Aizsprostu būves vietā jānoskaidro grāvju ietekmes platums uz abām
pusēm, līdz ar to arī aizsprostu garums.
Būtiski ir nodefinēt problēmu un izvērtēt:
 Kādu purva veģetāciju mēs vēlamies atjaunot?
 Vai to ir iespējams atjaunot?
 Kas ir jādara, lai to paveiktu – kādi pasākumi ir nepieciešami, lai sasniegtu
atjaunošanas mērķi?
Lai purva atjaunošanas pasākumi būtu sekmīga, jāveic rūpīgi plānošanas darbi un
jāizvēlas atbilstošās metodes.
Augstā purvu veidošanās īpatnības, ģeoloģiskie, hidroloģiskie apstākļi, purva tips, kā
arī augu un dzīvnieku valsts īpatnības, ir būtiski apstākļi, kuri ir jāņem vērā, veicot
purvu atjaunošanas pasākumus.
Plānošanas gaitā jācenšas atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
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Kādi būs atjaunošanas pasākumu rezultāti?
Kādas var būt blakus sekas atjaunošanas procesā?
Kad mērķi tiks sasniegti?
Kādas var būt ietekmes ārpus atjaunojamās teritorijas?
Kādas ir izmaksas attiecībā pret rezultātu?

Nav iespējams atjaunot sākotnējās ekosistēmas visas iezīmes. Līdz ar to, jāfokusējas
uz noteiktiem mērķiem, kuri ļoti precīzi ir jādefinē:
 Jānosaka prioritārie mērķi starp vairākiem konfliktējošiem mērķiem;
 Jāizvēlas atbilstošas metodes;
 Jānodrošina efektīva izvērtēšana.
Galvenais uzdevums ir ierobežot augstā purva tālāku degradēšanos. Ja nav iespējams
atjaunot aktīvu kūdras veidošanās, tad tālākas degradācijas apturēšana uzskatāms par
augstāko reāli sasniedzamo mērķi. Ja nenotiek kūdras veidošanās, tad kūdra ir
pakļauta degradācijai un oksidācijai, kas gala rezultātā noved pie kūdras izzušanas, kā
arī purva un ar to saistīto funkciju zuduma. Lai samazinātu purva degradāciju, jāsāk ar
mitruma režīma atjaunošanu.

AUGSTO UN PĀREJAS PURVU ATJAUNOŠANAS MĒRĶI
Uzsākot darbu pie purva biotopu atjaunošanas, svarīgi apzināties un izvirzīt mērķus
un tie var būt atšķirīgi (Schumann & Joosten, 2008):
1. Hidroloģisko funkciju atjaunošana,
2. Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana,
3. Biotopa atjaunošana siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju mazināšanai.
Augsto un pārejas purvu hidroloģisko funkciju atjaunošana
Augstie purvi ir sarežģītas sistēmas ‒ tajos pastāv savstarpējās attiecības starp
veģetāciju, ūdeni un kūdru. Augsto un pārejas purvu hidroloģiskais režīms ne tikai
nodrošina īpašus dzīves apstākļus to florai un faunai, bet arī nosaka piegulošo
teritoriju ūdens režīmu. Purvi ietekmē ūdens kvalitāti, kas no tiem noplūst virszemes
ūdenstecēs un maina nokrišņu–noteces saistību. Vislabāk šīs funkcijas pilda dabiski,
netraucēti purvi, kuros ir dabisks hidroloģiskais režīms (Bragg, 2002).
Iejaucoties purvu dabiskajā hidroloģiskajā režīmā, piemēram, ierīkojot grāvjus, tiek
panākta intensīva ūdens novadīšana no purva, izjaukts līdzsvars starp atmosfēras
nokrišņu uzkrāšanos purvā un dabiskās noteces daudzumu no purva.
Purva hidroloģiskā režīma izmaiņu rezultātā traucēti tiek ne tikai hidroloģiskie un
ekoloģiskie apstākļi, bet arī no purva ūdeņiem papildinošo virszemes ūdensteču
stāvoklis.
Purva hidroloģiskā režīma atjaunošana ietver gan ūdens līmeņa paaugstināšanu
biotopā un sateces baseinā, gan arī iztvaikošanas samazināšanu.
Līdz ar purva ūdens režīma atjaunošanu, var būt nepieciešama arī purva topogrāfijas
(virsmas) atjaunošana. Purva topogrāfijas atjaunošanu var veikt divos līmeņos –
virszemes topogrāfijas un augsnes stratigrāfijas atjaunošanu. Makromērogā virszemes
topogrāfijas atjaunošanai būs ietekme uz purva ūdens aizplūšanu (Roderfeld, 1993).
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Ja virsmas slīpums pārsniegs 5 %, purva apūdeņošana un sfagnu augšana būs gandrīz
neiespējama (Heathwaite, 1993). Pat ja virsmas slīpums būs 1 %, notiks ievērojama
purva virsas erozija, kuru izraisīs ūdens noplūde.
Mikromērogā purva virsas atjaunošana var ietvert ciņu–ieplaku atdarinājumu. Šis
mikroreljefs rada mikrovidi, kas var būt priekšrocība augstā purva veģetācijas
atjaunošanā, īpaši sfagnu seguma atjaunošanā.
Augsnes stratigrāfija ietver divus slāņus – katotelmu (apakšējais tumšais slānis) un
akrotelmu (augšējais gaišais slānis). Šie slāņi veido dažādus apstākļus un tiem ir
dažādas funkcijas purva vidē (Proctor, 1995; Bragg, 1995). Katotelms ir patstāvīgi
apūdeņotā purva daļa un to veido labi sadalījusies kūdra. Tā funkcija ir ūdens
uzkrāšana. Akrotelms ir aktīvais kūdras slānis purva ekosistēmā, kur koncentrējas
bioloģiskie procesi un vērojamas ūdens līmeņa fluktuācijas. Tā funkcija ir aizsargāt
katotelmu no izzūšanas.
Purvu atjaunošanas procesā būtiski atjaunot akrotelma un katotelma funkcijas. Kūdras
ieguves mērogam ir būtiska ietekme uz iespējamo purva atjaunošanas gaitu un
iespējām. Katotelma funkcijas var atjaunot, ja tā biezums nav mazāks par 50 cm
(Roderfeld, 1993). Lai atjaunotu akrotelma balto kūdru, augšējā daļa ir jāaizsargā no
sadalīšanās, saglabājot nepieciešamos mitruma apstākļus, un purva virsmai ir jābūt
vismaz 30 cm biezai.
Lai sasniegtu šos apstākļus, lielā mērā ir svarīgi zināt, cik lielā pakāpē ir bijusi
ietekmēta purva ekosistēma.
Atjaunojot purvu, jāņem vērā to degradācijas pakāpe (Schumann & Joosten, 2008):
1. Minimāla – dabiska veģetācija, nenosusināta, cilvēka ietekme saistīta ar
medībām un ogu vākšanu;
2. Neliela ‒ augstais purvs nedaudz susināts, nelielas veģetācijas izmaiņas;
3. Mērena ‒ purvs ir nesen, bet dziļi nosusināts, kuras rezultātā ir izmainījusies
veģetācija;
4. Ievērojama ‒ dziļa susināšana notikusi ilgtermiņā, purvā notikuši oksidācijas
un nosēšanās procesi, ļoti izmainīta veģetācija;
5. Maksimāla ‒ intensīvi nosusināts, kūdrā erozijas procesi, oksidācijas procesi
Pasākumi purva hidroloģiskā režīma atjaunošanai ir nozīmīgi ne tikai no purva
biotopu saglabāšanas viedokļa, bet arī apkārtējās teritorijas dabisko hidroloģisko un
ekoloģisko apstākļu nodrošināšanai.
Vienlaikus jāņem vērā, ka arī purva hidroloģiskā režīma atjaunošana ir iejaukšanās nu
jau mainītajā ūdens režīmā, un pirms šādu pasākumu veikšanas ir nepieciešams
detalizēti izpētīt esošo traucēto režīmu un prognozēt sagaidāmos atjaunošanas
pasākumu rezultātus, un tikai tad lemt par šo pasākumu nepieciešamību.
Metodes hidroloģiskā režīma atjaunošanai
Lai atjaunotu dabisko hidroloģisko režīmu purvā un ar to saistītajās ekosistēmās,
jāierobežo ūdens notece no purva pa meliorācijas grāvjiem. Lai samazinātu
meliorācijas grāvju negatīvo ietekmi, uz tiem būvē aizsprostus vai grāvjus pilnībā
aizber.
Lai gan sākotnējo purva stāvokli atjaunot nevar, tomēr ar grāvju aizsprostošanu var
apturēt purva tālāku degradācijas procesu. Ja zemajos purvos, kas veidojušies
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ieplakās, ūdeni var aizturēt ar nelielu skaitu aizsprostu, pie tam ūdens līmenis paceļas
vienmērīgi lielā platībā, tad augstajos purvos, kuru virsa ir sfēriska, ūdens aizturēšanai
nepieciešams liels skaits aizsprostu, tos vajadzētu ierīkot ik pa 10 cm reljefa krituma
(Nusbaums, 2008).
Ar roku darbu veidotie kūdras dambji lielāka sateces baseina vietās pastiprināmi ar
koka rievsienām aizsprosta vidū (ja nav ūdens straumes) vai divām no apaļkokiem
veidotām atbalstsienām, kā tos Latvijā būvēja Teiču purvā (Bergmanis u.c., 2002) un
kas ir droši pret izskalošanu.
Nozīmīga ir aizsprosta būves vietas izvēle, kas tiek noteikta meliorācijas sistēmu
ietekmes izpētes rezultātā. No pareizas vietas izvēles ir tieši atkarīgs rezultāts jeb
uzbūvētā aizsprosta vēlamā ietekme purva dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanā.
Parasti grāvji tiek rakti no purva ezeriem vai arī no purva kupoliem un savienoti ar
perifēro jeb purvu iekļaujošo meliorācijas sistēmu. Tādējādi tiek nosusināti purva
ezeri, mitrie purva kupoli, purva daļa līdz purvmalas meža joslai, kā arī purva malas
mežs. Būvējot aizsprostu kaskādi, pirmais ir jābūvē aizsprosts, kurš atrodas
visaugstākajā punktā, respektīvi, grāvja augštecē. Kad pirmais aizsprosts ir uzbūvēts,
tas aiztur ūdeni un atvieglo sekojošo aizsprostu būvēšanu. Aizsprostus nedrīkst būvēt
tieši pie grāvju iztekām, bet gan aptuveni 50-100 m zem ezera ar aprēķinu, lai tiktu
aptverta visa ezerdobe (Bergmanis u.c., 2002).
Aizsprostus būvē augustā un septembrī, kad grāvjos ir viszemākais ūdens līmenis.
Nokrišņiem bagātās vasarās, dažkārt vēl augusta sākumā grāvji ir pilni ar ūdeni. Tad
aizsprostus var būvēt vēl oktobrī (Bergmanis u.c., 2002).
Dažādās Eiropas valstīs augsto purvu ūdens līmeņa paaugstināšanai uz nosusināšanas
grāvjiem tiek būvēti dažādi aizsprostu veidi.
Tiek būvēti kūdras, koka, kombinētie aizsprosti, kā arī izmantotas plastikāta
rievsienas.
Galvenie nosacījumi, lai aizsprostošana būtu efektīva un ilglaicīga:
 Aizsprostam jābūt tādā augstumā un garumā, kas nodrošina ūdens
uzpludināšanu grāvja ietekmes joslā;
 Aizsprosta konstrukcijai jānodrošina ilglaicīga tā darbība jābūt noturīgai pret
spiedienu, ūdens straumi;
 Kūdras aizsprostam jānodrošina liekā (plūdu) ūdens novadīšanu gar vai caur
aizsprostu, to nebojājot;
 Aizsprostu skaitam jābūt pēc iespējas lielākam;
 Uzstādinātā ūdens dziļumam jābūt pēc iespējas vienmērīgam.
Pilnīga grāvju aizbēršana
Mērķis – augstā un pārejas purva hidroloģisko funkciju un biotopu atjaunošana.
Sagaidāmais rezultāts – strauja grāvja pāraugšana ar purva augiem, ja tuvumā atrodas
augu sugas, kuras var ieviesties šajā biotopā.
Efektīva metode. Veģetācija sāk atjaunoties jau nākamajā gadā pēc grāvju
aizbēršanas, bet izmaksas ir augstas. Metode ir optimāla augstā un pārejas purva
biotopu atjaunošanai. Izmaksas augstas, kas var kavēt tās pielietojumu Latvijā.
Priekšrocība – ātra purva veģetācijas atjaunošanās.
Pielietojums. Nav plaši pielietota metode, jo ir dārga. Tomēr ir piemēri zināmi,
piemēram, Somijā, Seitsaminen nacionālajā parkā, Vācijā un Šveicē.
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Aizbērta grāvja vieta Somijā, Seitsaminen nacionālajā parkā nākamajā gadā pēc tā pilnīgas
aizbēršanas. Vienlaicīgi te tiek izcirsts arī mežs. Foto: M. Pakalne.

Kūdras aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem
Mērķis – augstā un pārejas purva hidroloģisko funkciju un biotopu atjaunošana.
Sagaidāmais rezultāts – gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās, apturēta ūdens
aizplūšana no purva, degradētajās purva daļās ieviešas purva augi, palielinās sfagnu
sega.
Efektīva metode, purva atjaunošanās notiek lēnāk nekā pilnībā aizberot grāvi, bet
lētāka). Metode ir optimāla augstā un pārejas purva biotopu atjaunošanai. Izmaksas
vidējas.
Priekšrocība – samērā ātra purva veģetācijas atjaunošanās degradētajās purva vietās,
piemērota Latvijas apstākļiem.
Pielietojums – kūdras aizsprostu būve kā efektīva metode tiek pielietota daudzās
Eiropas valstīs, piemēram, Somijā, Lielbritānijā, Vācijā un Dānijā.
Latvijā kūdras aizsprostu būve ir veikta vairāku EK finansētu LIFE projektu ietvaros,
piemēram, Lielajā Ķemeru tīrelī, Cenas tīrelī, Vasenieku purvā.
Labi rezultāti kūdras aizsprostu būvē, izmantojot ekskavatoru, sasniegti LIFE projektā
„Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā (MIRES ‒ Implementation of
mire habitat management plan for Latvia) LIFE04NAT/LV/000196 (2004.-2008.
gads),
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2598.
Projekta ietvaros veikta augstā purva hidroloģiskā režīma stabilizēšana trīs projekta
vietās – Cenas tīrelī, Stiklu purvos un Klāņu purvā (www.ldf.lv).
Pieredze rāda, ka būvējot aizsprostus ar ekskavatoru, tos var uzbūvēt ātrāk nekā ar
rokām, tie ir noturīgāki, un to būves izmaksas ir mazākas (Nusbaums, 2008). Ar
ekskavatoru aizsprostu var būvēt vietās, kur tas var labi pārvietoties – nav aizauguma
ar kokiem, ir relatīvi blīvāka kūdra, mazāks kūdras dziļums, purva virsa noaugusi ar
purva veģetāciju (vaivariņi, virši). Aizsprostu veido pa slāņiem. Katru iebērto kūdras
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slāni pieblīvē izmantojot ekskavatora kausu. Pa virsu vēl uzklāj papildus slāni, kas
kompensē kūdras nosēšanos. Šādi ar ekskavatoru būvēti aizsprosti ir kvalitatīvāki, tie
ir masīvāki, līdz ar to izturīgāki pret ūdens spiedienu, filtrāciju un izskalošanu, turklāt
ar laiku apaugot ar veģetāciju, dambja noturība palielinās.
Galvenie secinājumi, kas izriet no LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna
īstenošana Latvijā”, ir sekojoši (Nusbaums, 2008):
 Aizsprostu izbūve uz grāvjiem augstajos purvos apstādina purva tālāku
degradāciju, mazina nosusināšanas ietekmi, bet neatjauno pilnībā tā iepriekšējo
stāvokli.
 Ūdens aiz aizsprosta uzkrājas 2–12 mēnešu laikā, atkarībā no aizsprosta
augstuma, nokrišņu daudzuma, sateces baseina lieluma, kūdras filtrācijas
īpašībām.
 Lielāku efektu var panākt, aizsprostus veidojot no kūdras ar ekskavatoru – tos var
izveidot masīvākus, mazākas būvniecības un ekspluatācijas izmaksas, aizsprostam
apaugot, tā noturība palielinās.
 Aizsprostam jābūt tādā augstumā un platumā, kas nodrošina ūdens uzpludināšanu
visā grāvja ietekmes joslā.
 Aizsprostu daudzumu un izvietojumu nosaka sertificēti šīs nozares speciālisti,
izstrādājot tehnisko projektu un ņemot vērā būvniecības pieredzi šajā jomā.
 Būvniecības darbus atbilstoši tehniskajam projektam jāveic licencētiem
būvniecības uzņēmumiem, kuru darbību kontrolē būvuzraugs likumdošanā
paredzētajā kārtībā.
 Aizsprostu uz grāvja zināmā mērā atkarīgs no ekonomiskajām iespējām – ideālā
gadījumā tie būvējami ik pa 10 cm reljefa krituma, lai panāktu pēc iespējas
vienādus apstākļus (ūdens dziļumu) uzpludinātajā zonā.
 Aizsprosta kvalitāte atkarīga no tehnoloģisko operāciju secības ievērošanas,
pieblīvēšanas pakāpes, projektētā garuma un platuma nodrošināšanas, pietiekoši
biezas kārtas uzbēršanas kūdras sēšanās kompensēšanai, rūpīgas ūdens pārteces
vietas noblīvēšanas.
 Aizsprostojamo grāvju malas vairāk vai mazāk ir apaugušas ar mežaudzēm
(atkarībā no grāvja ierīkošanas laika un tā samēriem), pārsvarā tās ir bērzu un
priežu audzes, kas apgrūtina ekskavatora pārvietošanos uz aizsprostu vietām. Te
saduras mežsaimniecības un dabas aizsardzības intereses, bet, ja prioritāte ir
atjaunot purva biotopus, tad apaugumu ir nepieciešams notīrīt.
 Aizsprosti ar roku darbu tiek veidoti gadījumā vietās uz grāvjiem, kur plānoto
aizsprostu skaits ir neliels vai nav iespējama ekskavatora pārvietošanās, to
platumam jābūt vismaz 60 cm. Ja uz aizsprostu paredzama liela ūdens plūsma
(liels sateces baseins ap purva ezeriņiem un lieliem akačiem), tas pastiprināms ar
vienrindu vai divrindu rievsienām. Divrindu rievsienas ar kūdras blīvējumu vidū
vai sienas, kas veidotas kā guļbūves, veidojamas vietās, kur paredzama liela
pavasara vai vasaras plūdu ūdens plūsma, kas izskalo uzbērto kūdru.
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Kūdras aizsprosts Vasenieku purvā, būvēts
2007. gadā. Foto: M. Pakalne.

Aizsprostu būve veikta, izmantojot
ekskavatoru. Foto: M. Pakalne.

Veiksmīga hidroloģiskā režīma atjaunošana, būvējot kūdras aizsprostus uz
nosusināšanas grāvjiem, vērojama Ķemeru nacionālajā parkā, kur īstenots LIFE
projekts LIFE 02NAT/LV/008496 „Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”
"Conservation of wetlands in Kemeri National Park" (2002.-2006. gads).
Ķemeru tīrelī līdzās kūdras ieguves laukiem ir uzbūvēti kūdras aizsprosti. Rezultātā
appludināti arī blakus esošie agrākie kūdras ieguves lauki, kur aizsākusies purva augu
ieviešanās, jo pacēlies ūdens līmenis (Ķuze & Priede, 2008).

Grāvis ar aizsprostiem Lielajā Ķemeru tīrelī. Purva augu atjaunošanās kūdras laukos pie
Foto: M. Pakalne.
Lielā Ķemeru tīreļa. Foto: M. Pakalne.

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
(Raised Bogs ‒ Restoration of Raised Bog Habitats in the Especially Protected Nature
Areas of Latvia) LIFE 08 NAT/NAT/LV/000449 (2010.-2013. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3542. Projekta mājas lapa: www.purvi.lv
Projektā veiktie apsaimniekošanas pasākumi ir uzlabojuši četru īpaši aizsargājamu
dabas teritoriju – Rožu purva, Aklā purva, Aizkraukles purva un mežu, kā arī Melnā
ezera purva hidroloģiskos apstākļus, atjaunojot dabiskam purvam tuvāku situāciju. Ar
aizsprostu būvi uz grāvjiem panākts, ka gruntsūdens līmenis ir paaugstinājies un,
galvenais, stabilizējies, nodrošinot pastāvīgi vienmērīgākus mitruma apstākļus purvā.
Projekta vietās uzbūvēti 156 aizsprosti uz nosusināšanas grāvjiem, lielākā daļa no
tiem ir kūdras aizsprosti un būvēti ar ekskavatoru. Šo pasākumu efektivitātes kontrolei
veikti gruntsūdens līmeņa mērījumi 9 profilos 63 urbumos visos purvos pirms un pēc
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aizsprostu ierīkošanas. Mērījumu rezultāti rādīja, ka hidroloģiskā režīma atjaunošanas
pasākumi ir bijuši sekmīgi visos purvos, tomēr to efektivitāte mainās atkarībā no
grāvju veida.
Projekta pieredze rāda, ka kūdras aizsprosti būvēti ar ekskavatoru ir visefektīvākais
aizsprosta veids. Projektā veiktie apsaimniekošanas pasākumi ir uzlabojuši
hidroloģiskos apstākļus, atjaunojot dabiskam purvam tuvāku situāciju. Ar aizsprostu
uz grāvjiem ir panākts, ka gruntsūdens līmenis paaugstinās un, galvenais, stabilizējas,
nodrošinot pastāvīgi vienmērīgākus mitruma apstākļus purvā.

Kūdras aizsprosts Rožu purvā tūlīt pēc tā
uzbūvēšanas 2012. gadā. Foto: M. Pakalne.

Sfagnu ieviešanās grāvjos pēc aizsprostu
būves. Foto: M. Pakalne.

Lietuvā LIFE projekta ietvaros ir veiksmīgi veikta augstā purva hidroloģiskā režīma
atjaunošana Žuvintas Biosfēras rezervātā Amalvas un Žuvintas purvos, pirms tam
veicot meža izciršanu.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3334&docType=pdf
http://www.wetlife.gpf.lt/en
http://www.wetlife.gpf.lt/en/projekto-rezultatai
Aizsprostu būvei LIFE projektā izmantoja plastmasas rievsienas vairāku metru
garumā. Aizsprostu būve veikta 2010. un 2011. gadā, ietekmējot ap 207 ha platību
Amalvas purvā un 6 km grāvju un meža izciršana 207 ha platībā Žuvintas purvā.
Kopumā purvu degradācijas procesi tika samazināti 1158 ha platībā. Tiek uzskatīts,
ka paaugstinātais ūdens līmenis uzlabos kūdras veidošanās procesu, kas ir svarīgs
augstā purva biotopu aizsardzībai, kā arī būtiski samazinās oglekļa dioksīda emisiju.

Plastmasas rievsienas Amalvas purvā
Žuvintas Biosfēras rezervātā. Foto: M.
Pakalne.

Sfagnu atjaunošanās augstā purva biotopā.
Foto: M. Pakalne.
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2013. gadā Aukštumala purvā Lietuvā ir uzsākts LIFE projekts - LIFEAukstumala Restoration of raised bog of Aukštumala in Nemunas Delta Regional Park LIFE 12
NAT/LT/000965 (2013.-2017. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4574
Projektā plānota aizsprostu būve hidroloģiskā režīma stabilizēšanai un meža izciršana.
Aukštumalas purva liegumu ļoti ietekmē susināšanas grāvji un blakus notiekošā
kūdras ieguve. Jau pirms LIFE projekta bija uzsākta augstā purva hidroloģiskā režīma
atjaunošana, lai palielinātu neskarta augstā purva platību. Negatīvās ietekmes
izpaužas kā purva biotopu degradācija, purva augu sugu izzušana, koku ieviešanās,
kuri nav raksturīgi augstajiem purviem. Tika izmantoti dažādi aizsprostu veidi:
 lieli koka-kūdras aizsprosti ar ūdens līmeņa regulēšanu;
 mazi kūdras aizsprosti uz šaurajiem grāvjiem;
 bērzu rievsienas uz šaurajiem grāvjiem).
Gar kūdras lauka malu, kur notiek kūdras ieguve, 2010. gadā uzbūvēts kūdras valnis,
kas augsto purvu norobežo no kūdras ieguves laukiem. Uzbūvētajam kūdras
aizsargvalnim (dambim) 1 km garumā pamatne izklāta ar polietilēna membrānu un
nosegta ar kūdru (Pakalnis et al., 2008). Tomēr, hidroloģiskie pētījumi liecina, ka pēc
tā būves ūdens līmenis saglabājies zems un nepietiekams pārpurvošanās procesiem.
Lai novērtētu hidroloģisko situāciju, blakus uzstādītas ūdens līmeņa mērīšanas akas.
Aukštumalas purvā uzsākti eksperimenti purva augu atjaunošanai kūdras ieguves
laukos. Eksperimentālie lauks atrodas agrākajā kūdras ieguves vietā. Augu
pārstādīšana uzsākta 2011. gadā un turpināta 2012. gadā.

Kūdras aizsargvalnis Aukštumala purvā Lietuvā. Foto: M. Pakalne.

Igaunijā Soomaa nacionālajā parkā Kuresoo purvā augstā purva atjaunošanas
pasākumi veikti divu projektu ietvaros:
1. 2006–2007. gads – ELFs Interreg projekts – veikta izpēte un izstrādāts tehniskais
projekts;
2. 2010.–2013. gads – purva atjaunošanas pasākumus finansē ES Reģionālās attīstības
fonds (ERF).
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Projektā uzbūvēti 29 dažāda veida aizsprostu (koka un kūdras), koki izcirsti 26 ha
platībā.

Koka aizsprosti Kuresoo purvā. Foto: M. Kūdras aizsprosti Kuresoo purvā. Foto: M.
Pakalne.
Pakalne.

Dānijā tiek īstenoti vairāki projekti, kuri ietver purvu atjaunošanas pasākumus.
RERABOG-DK ‒ Restoration of raised bogs in Denmark with new methods
LIFE05NAT/DK/000150 (2005.-2011. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2944.
Purvu atjaunošana veikta 7 projekta vietās, kurās izveidota labvēlīga vide, lai veidotos
augstā purva biotopi. Projekta laikā hidroloģiskais režīms atjaunots 384 ha platībā,
dodot iespēju veidoties augstā purva biotopam, kā arī izcirsti 275 ha meža.
Hidroloģiskā režīma atjaunošanai pielietoti dažādi aizsprostu veidi – kūdras
aizsprosti, plastmasas plāksnes, grāvja pilnīga aizbēršana. Projektā veikta sfagnu
fragmentu stādīšana, kura ir pielietota arī citos purvos Dānijā, piemēram, Lille
Vildmose.
Purvu hidroloģiskā režīma atjaunošana Velsā LIFE06/NAT/UK/000134 “Restoring
active blanket bog in Berwyn and Migneint SACs in Wales” (2006.-2011. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3152.
Projektā veikta hidroloģiskā režīma atjaunošana ar ekskavatoru būvējot nelielus
aizsprostus, kā arī apmežoto purvu atjaunošana, izcērtot mežu un noganot ar ponijiem.
Atseviķās vietās, kur ir vairāk viršu, teritorija noganīta, izmantojot govis. Kopā
dambji uzbūvēti uz 485 km gariem grāvjiem, un mežs izcirsts 35 ha platībā.

Kūdras aizsprostu būve. Foto: M. Pakalne.

Mežu izciršana. Foto: M. Pakalne.
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Purva hidroloģiskā režīma veiksmīgi atjaunošana veikta Vācijā Rozenheimas purvā.
ROSTAM ‒ Rosenheimer master basin bogs LIFE05NAT/D/000053 (2005.-2010.
gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2948.
.
Pamatojoties uz izstrādāto purva atjaunošanas plānu, purvā uzlabots hidroloģiskais
režīms. Rezultātā notika strauja ūdens līmeņa celšanās un purva augu ieviešanās.
Dambji tika būvēti no kūdras, izmantojot ekskavatoru.
Augstie purvi atjaunoti 400 ha platībā, paaugstinot ūdens līmeni un izcērtot biotopam
neraksturīgos kokus un krūmus 116 ha platībā. Uzbūvēti kūdras dambji, aizbērti
vairāk kā 200 grāvju. Veikts purva veģetācijas monitorings ‒ konstatēts, ka
atjaunojamajās teritorijās ieviešas sfagnu sugas. Jaunajos mitrājos ieviesās mitrāju
putnu sugas.

70 m garš kūdras dambis Rozenheimas
purvā. Foto: M. Pakalne.

Purva veģetācijas atjaunošanās aiz dambja.
Foto: M. Pakalne.

Jau vairāk kā prism 10 gadiem Somijā aizsākusies kūdras aizsprostu būve, piemēram,
Seitsaminen nacionālajā parkā, kur veiksmīgi var vērot purva biotopu atjaunošanos.
Te veikta meža izciršana, kurš stādīts augstā purva vietā.
Somijā tiek veiksmīgi īstenots LIFE projekts ‒ Boreal Peatland Life ‒ Restoring the
Natura 2000 Network of Boreal Peatland Ecosystems "Boreal Peatland Life" LIFE08
NAT/FIN/000596 (2010.-2014. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3557.
Projekta mājas lapa:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/BorealPeatlandLif
e/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx
LIFE projekta mērķis – augstā purva biotopu kvalitātes uzlabošana. Izstrādāti
teritoriju apsaimniekošanas plāni. Susināto purvu atjaunošana ietver hidroloģiskā
režīma atjaunošanu, gan pilnībā aizberot grāvjus, gan arī būvējot aizsprostus 54
projekta vietās. Izcirsti koki un krūmi, kuri purvos ieviesušies pēc to nosusināšanas.
LIFE projekta ietvaros sagatavota rokasgrāmata.

20
Secinājumi
1. Eiropas valstīs purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanai izmantotas dažādas
metodes, tomēr visplašāk būvēti kūdras aizsprosti, izmantojot ekskavatoru, jo
tie ir izturīgi, ātrāk uzbūvējami nekā koka aizsprosti, kas būvēti, izmantojot
roku darbu.
2. Koka aizsprosti veidoti vietās, kur nav iespējams piekļūt ar ekskavatoru.
3. Atsevišķās valstīs, piemēram, Lietuvā un Lielbritānijā, izmantotas arī
plastmasas rievsienas, lai aizkavētu ūdens aizplūšanu no purva. Tomēr tās ir
mazāk efektīvas un nav dabisks materiāls.
4. Visātrākā purva hidroloģiskā režīma un biotopu atjaunošanās notiek, ja grāvji
tiek aizbērti pilnībā, tomēr šī ir visdārgākā metode.
Koka aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem
Mērķis – augstā un pārejas purva hidroloģisko funkciju un biotopu atjaunošana.
Sagaidāmais rezultāts – gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās, apturēta ūdens
aizplūšana no purva, degradētajās purva daļās ieviešas purva augi, palielinās sfagnu
sega.
Efektīva metode, kuru var izmantot, ja ir pieejami vietējie kokmateriāli.
Priekšrocība – metodi var izmantot vietās, kur nav iespējama piekļuve ar ekskavatoru.
Pielietojums. Koku aizsprostu būve ir darbietilpīgāka, nekā aizsprostus būvējot ar
ekskavatoru.
Latvijā purva grāvju aizsprostošanu pirmie uzsāka Teiču dabas rezervāta darbinieki
EK LIFE projekta „Teiču rezervāta dabas vērtību saglabāšanas pasākumi
LIFE00NAT/LV007127 “Measures to ensure the nature conservation management of
Teici Area” (2001.-2005. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1729
Teiču purvā, lai stabilizētu purva hidroloģisko režīmu, izmantojot roku darbu, tika
uzbūvēti 42 koka aizsprosti.
Arī Lubāna mitrājos īstenots LIFE projekts „Lubāna mitrāja kompleksa vides
apsaimniekošana, Latvija” („Lubana wetlands ‒ Management of the Lubana Wetland
Complex, Latvia”) LIFE03NAT/LV/000083 (2003.-2007. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2476
Lubāna mitrājos projekta gaitā tika uzbūvēti 57 koka aizsprosti, izmantojot roku
darbu. Rezultātā tika uzlabots Lubāna mitrāju kompleksa hidroloģiskais režīms, Salas
purvs pasargāts no izžūšanas.
EK LIFE projektu ietvaros Teiču purvā un Lubāna mitrājos, aizsprostus pārsvarā
būvēja no apaļkokiem, to konstrukcijas pakāpeniski tika pilnveidotas. Šādi aizsprosti
ir droši pret izskalošanu, ūdens spiedienu, un tos lietderīgi būvēt grūti pieejamās
vietās, kur nevar strādāt ekskavators un kur var uz vietas iegūt kokmateriālus
(Bergmanis u.c., 2002).
Metodi var pielietot šauriem un sekliem grāvjiem. Aizsprostu gatavo no divām baļķu
rindām. Vertikāli grāvī iedzen pāļus starp kuriem novieto divas horizontālas baļķu
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rindas. Telpu starp baļķiem piepilda ar kūdru vai sfagnu sūnām, ko sarok netālu no
aizsprosta. Materiālu pilda pēc līdzīga principa, kā ar ekskavatoru taisītajiem
dambjiem – kārtām, katru kārtu sablīvējot. Papildus pildījuma virsējo kārtu pārklāj ar
dēļiem vai koka kārtīm, lai novērstu kūdras izskalošanu (Bergmanis u.c., 2002).
Visnoturīgākie ir no divām baļķu rindām kūdras augsnē izgatavotie aizsprosti uz
grāvjiem ar nepārtrauktu ūdens pieplūdi, kas nodrošina pastāvīgu mitrumu aizsprostā,
neļauj tam izžūt un līdz ar to saglabā nepieciešamo hermētiskumu. Teiču purvā
gandrīz visu atjaunoto ezeru līčos ir novērojama sfagnu atjaunošanās. Arī Lubānas
mitrājos purvu grāvji pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas ir piepildījušies ar ūdeni,
un ir konstatēta sfagnu slāņa atjaunošanās.

Koka aizsprosts Teiču purvā.
Foto: M. Pakalne.

Koka aizsprosts Lubāna purvos.
Foto: M. Pakalne.

EK LIFE projektā „Purva aizsardzības apsaimniekošanas plāna īstenošana Latvijā”
būvēti ne tikai kūdras aizsprosti, bet arī koka aizsprosti vietās, kur nav iespējama
piekļuve ar ekskavatoru. Šādu aizsprostu veidošana bija darbietilpīga, turklāt tie ir
neizturīgāki – tiem ir mazāki izmēri, tie veidoti no mazākiem kūdras gabaliem, tiem ir
mazāka noturība pret ūdens spiedienu. Tos var veidot, ja grāvja platums nav lielāks
par 1,5 m (Nusbaums, 2008). Vienas rindas dēļu rievsienu pielietošana, nostiprinot ar
tiem aizsprostu vidusdaļā, garantē tā drošību, ja gar aizsprostu nav liela ūdens plūsma,
kas kūdru noskalo no rievsienas. Ar rokām aizsprosti būvēti tādā pašā secībā kā ar
ekskavatoru – attīrīta būves un kūdras ņemšanas vieta, aizsprosts veidots un pieblīvēts
pa kārtām, virsū nostiprināts ar noņemto virskārtu. Vietās, kur grāvju sistēmām liels
sateces baseins vai arī no lieliem akačiem un ezeriem iztekoši grāvji, aizsprostus
pastiprināja ar vidū vertikāli iedzītu dēļu rindu (rievsienām); ap dēļu sienu apliktā
kūdra pieblīvēta, lai kavētu tās satrūdēšanu.
Augsto un pārejas purvu bioloģiskās daudzveidības atjaunošana
Augstā un pārejas purva biotopu atjaunošana ir cieši saistīta ar hidroloģiskā režīma
stabilizēšanu vai atjaunošanu, bez kuras nav iedomājama arī bioloģiskās
daudzveidības atjaunošana. Tikai kompleksas purva hidroloģiskā režīma un biotopu
izpētes rezultātā var noteikt optimālo purva hidroloģisko režīmu, kas nodrošinātu
dabisko purva biotopu, kā arī reto un aizsargājamo sugu saglabāšanos.
Lai novērstu vai samazinātu augsto un pārejas purvu degradāciju, kuru ir izraisījusi
cilvēku saimnieciskā darbība, jāveic sekojoši pasākumi:
 Jāsamazina cilvēka darbības ietekme uz purva biotopiem;
 Sateces baseinā ūdens līmenis jāsaglabā vai jāpaaugstina;
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Degradētos (nosusinātos) purva biotopos jāpaaugstina ūdens līmenis;
Jāuzlabo biotopa stāvoklis;
Jāveic augu sugu reintrodukcija;
Jālikvidē invazīvās un nevēlamās sugas;
Jāsamazina dzīvnieku negatīvā ietekme;
Jāsamazina iztvaikošanas un aerobā sadalīšanās, kūdras erozija.

Lai uzlabotu biotopa stāvokli, iespējami vairāki risinājumi, piemēram, purva biotopos
var veidot ekoloģisko nišas (mazas ūdenstilpes), var ļaut iemigrēt dabiskām sugām,
uzlabojot ģenētisko materiālu, var izsēt purva augu sēklas vai arī veikt to stādīšanu
degradētajās purva vietās.
Augstā purva veģetācijas atjaunošanu var uzskatīt par veiksmīgu tajā gadījumā, ja
izveidojas purva biotopi ar raksturīgi sfagnu sugu segumu. Lai sasniegtu šo mērķi,
jāatjauno purva hidroloģija, topogrāfija, ir jāsasniedz un jāsaglabā atbilstošs ūdens
līmenis. Tomēr purva augu ieviešanās un augšana ir samērā lēns process, un
nepieciešamas monitorings, lai sekotu līdzi purva atjaunošanās gaitai.
Atjaunojot purva biotopus, ir jāņem vērā, cik lielā mērā ir ietekmēts purvs un tā
augājs. Labvēlīgos apstākļos purva veģetācijas atjaunošanās var būt iespaidīga,
ieskaitot arī pionierveģetācijas ar sfagniem ieviešanos (Joosten, 1995).
Veicot purva augu reintrodukciju, iespējama purva augu audzēšana atjaunojamajā
teritorijā, vai arī sēklas un augu materiāla ņemšana no donorvietām.
Purva augu sugu reintroducēšana, pirmkārt, attiecināma uz pilnībā nosusinātiem
un/vai izstrādātiem kūdras laukiem, kā arī uz vietām, kur akrotelma stāvoklis ir tiktāl
pasliktinājies, ka tam nepieciešama ilgtermiņa atjaunošana. Apjoms, kādā šī
atjaunošana var tikt veikta, atkarīgs no purva platības, kuru vēlas atjaunot. Pārsvarā
purva ūdenslīmeņa atjaunošanai izmanto šādas metodes:



Nodrošina relatīvi pastāvīgu ūdens līmeni tuvu kūdras virskārtai, ļaujot
attīstīties sfagniem.
Sekli appludina kūdras lauku, nodrošinot labvēlīgus apstākļus ūdens
sfagniem (Schouten (ed.), 2002).

Augus var pārstādīt gan kā indivīdus, gan kā grupas. Individuāli augus labāk pārvietot
ar kūdras kodoliem, tādējādi novēršot sakņu bojājumus.
Sfagniem ir spēja izaugt no maziem fragmentiem, tomēr fragmentu izkaisīšanas
efektivitāte ir atkarīga no virsmas mikroklimata īpašībām. Sfagnu fragmenti ir jutīgi
pret virsmas mitrumu, jo tie nespēj akumulēt ūdeni, kā to spēj sfagnu kopas. Pētījumi
liecina, ka sfagni atjaunojas tikai tad, ja ir atbilstoši hidroloģiskie apstākļi.
Vispraktiskākais veģetācijas pārstādīšanas veids ir velēnas transplantācija. Velēnu no
donora vietas (dabiska purva) sagriež ap 1 m2 lielos un apmēram 10 cm biezos
gabalos un transportē uz rekultivējamo lauku (Silvan, 2009). Šādas metodes lielākais
devums ir mikroorganismi un bezmugurkaulnieki, kas līdz ar velēnu nonāk kūdras
laukā. Izmantojot velēnu metodi, jāņem vērā, ka rekultivējamā kūdras lauka
fizikālajām, hidroloģiskajām un ķīmiskajām īpašībām ir jāatbilst donora purva
apstākļiem (Brooks & Stoneman (eds.), 1997).
1999. gadā Kanādā Bois-de-Bel purvā uzsākts veiksmīgs izstrādātā kūdras purva
atjaunošanas mēģinājums. Eksperimenta ietvaros kūdras laukā izkaisīti sfagnu
fragmenti, kas ņemti no netālu esošā donora purva. Lai aizsargātu sfagnus, tie pārklāti
ar salmu mulču, bet pēc gada lauks mēslots, izkaisot fosfātus (Andersen et al., 2005).
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Latvijā ar sfagnu stādīšanu eksperimentēts Lielsalas purvā. 2012. gada rudenī vienā
no izstrādātajiem laukiem stādīti sfagni, kuri ņemti no tajā pašā purvā esošajām
teritorijām, kuras nebija ietekmējusi kūdras izstrāde. Tādējādi stādāmā materiāla
ieguves un transportēšanas izmaksas bija minimālas (Cupruns et al., 2013).
Augsto un pārejas purvu atjaunošanas gaitā veikta purva augu reintrodukciju,
eksperimenti veikti Dānijā, Igaunijā un Lietuvā.
Purva biotopu atjaunošana veikta vairākos Dānijas LIFE projektu ietvaros:
HOLMEGAARD MOSE ‒ Restoration of raised bog Holmegaards Mose,
LIFE08NAT/DK/000466 (2010.-2013. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3553.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Lif
e-Holmegaard/
SMOOTH ‒ Restoring Sǿlsted Mose ‒ a contribution to the network of Danish raised
bogs (7110*) in favourable conservation status („SMOOTH ‒ Restoring Solsted
Mose”), LIFE10NAT/DK/000099 (2011.-2016. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4052
Purva biotopa atjaunošana, stādot sfagnus, veikta 10 vietās.
Vairāk informācijas par projektu mājas lapā: http://www.soelstedmose.dk/
RERABOG-DK ‒ Restoration of raised bogs in Denmark with new methods
(RERABOG-DK), LIFE 05 NAT/DK/000150 (2005.-2011. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2944
Projektā veikta sfagnu fragmentu stādīšana, kura pielietota arī citos purvos Dānijā,
piemēram, Lille Vildmose.
Salīdzinājumā ar Dānijas purviem, Latvijas purvi, kuros veikti purvu
apsaimniekošanas pasākumi, ir susināšanas ietekmēti, bet Dānijā tie lielākoties ir ļoti
degradēti, vai atjaunošanas pasākumi veikti agrāko kūdras ieguves lauku vietā. Līdz
ar to notiek arī mežu izciršana un agrākajos kūdras ieguves laukos tiek reintroducētas
purva augu sugas.
Lietuvā purva augu reintrodukcijas eksperiments veikts kūdras laukā Aukštumalas
purvā. Tas ietvēra sfagnu un citu purva augu (makstainās spilves Eriophorum
vaginatum, purva dzērvens Oxycoccus palustris, polijlapu andromedas Andromeda
polifolia, apaļlapu rasenes Drosera rotundifolia) pārstādīšanu agrākajā kūdras ieguves
laukā. No dabiski augošas purva veģetācijas ņemti augstā purva segas fragmenti (0.4
× 0.4 m lieli un 5–7 cm biezi). Tika pārstādīti sfagni ‒ brūnais sfagns Sphagnum
fuscum, Magelāna sfagns S. magellanicum, smaillapu sfagns S. capillifolium, kuri ir
visizturīgākie pret mitruma režīma izmaiņām. Purva segas fragmenti novietoti uz
mitras kūdras, vietām appludināts 9 cm biezs kūdras slānis. Purva augi stādīti 13
paralēlu transektu veidā, kuras atrodas 3 m attālumā viena no otras. Katrā transektē
iestādīti 10 purva fragmenti. Sfagnu stādīšanas eksperiments ir bijis veiksmīgs –
izdzīvojuši 94 % iestādīto sfagnu. Eksperimentālajā laukā augtenes reakcija bija no
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pH 4.6 līdz 5.0, kamēr tipiskā augstā purvā tā nepārsniedza pH 4.8. Ūdens
pietiekamība ir priekšnosacījums purvu atjaunošanā. Lai atjaunotu augāju kūdras
laukos, nepieciešams veikt papildus pasākumus, lai samazinātu ūdens zudumus un
ūdeni reintroducētajiem augiem.
Purvu atjaunošana siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas samazināšanai
Būtiska neskarta augstā purva nozīme ir tā, ka tas no atmosfēras izolē oglekļa
dioksīdu (CO2) un pārveido augu biomasā, kas gala rezultātā uzglabāts kūdras veidā.
Līdz ar to augstie purvi ietver ievērojamas oglekļa rezerves.
Augsto purvu degradācija ir galvenais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izdalīšanās
cēlonis. Oglekļa dioksīda izdalīšanās purvu nosusināšanas, ugunsgrēku un kūdras
ieguves rezultātā ir ļoti augsta. Purvu atjaunošanu, lai samazinātu gāzu emisiju, var
uzskatīt par izmaksas attaisnojošu pasākumu, kas ilgtermiņā samazinātu klimata
izmaiņas.
Līdz ar to purvu aizsardzība, atjaunošana un labāka apsaimniekošana ir būtiski
pasākumi klimata izmaiņu mazināšanai.
Lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju no degradētajiem purviem,
var veikt sekojošus pasākumus:
 Samazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi;
 Paaugstināt ūdens līmeni, appludinot agrākos kūdras ieguves laukus;
 Var veikt purva augu reintrodukciju;
 Samazināt eroziju un biomasas bojāšanu, ieskaitot kūdras ieguvi;
 Uzlabot biotopa stāvokli, palielinot tajā oglekli uzkrājošos kokus, niedres
un sūnas;
 Var veidot paludikultūras, piemēram, pēc kūdras ieguves audzēt sfagnus,
vienlaicīgi nodrošinot atbilstošu hidroloģisko režīmu to augšanai.
Kūdras lauku atjaunošanai var izmantot appludināšanu, ja kūdras izstrāde ir
pārtraukta. Tiek būvēti dambji un kūdras lauks appludināts, veidojot labvēlīgu vidi
sfagnu un citu purva augu augšanai. Tomēr jāņem vērā, ka šādas lielas ūdenstilpes ir
pakļautas ūdens viļņošanās procesiem, kas kavē sfagnu attīstību. Līdz ar to nav
garantijas, ka sfagni šādā ūdenstilpē ieviesīsies. Šādā gadījumā sfagni ir jāstāda
(Brooks & Stoneman (ed.), 1997).
Latvijā, izbeidzot kūdras ieguvi, kūdras atradnei ir jāizstrādā rekultivācijas projekts un
jānodrošina izstrādāto kūdras lauku apsaimniekošana saskaņā ar šo projektu. Tomēr
pētījumi rāda, ka Latvijā izstrādātās purvu platības pārsvarā tiek atstātas dabiskajiem
procesiem. Šāda metode ir lēna un neefektīva, jo atstātais kūdras slānis tiek pakļauts
oksidācijas procesiem un tālākai degradācijai. Pat pēc vairākiem gadu desmitiem
šādos laukos var neieviesties purviem raksturīgā veģetācija (Andersen et al., 2005).
Augu reintrodukciju var veikt gan degradētos purva biotopos, gan arī agrākajos
kūdras ieguves laukos. Stādot veselus augus kūdras laukos, jāņem vērā:
 iespējamās grūtības atrast piemērotu donorvietu;
 iespējami nepieņemami bojājumi donorvietai, ko rada augu izrakšana;
 pirms sfagnu stādīšanas, iespējams, vispirms nepieciešams kūdras laukā ieviest
pioniersugas, jo apstākļi kailā kūdras laukā sfagniem ir pārāk ekstrēmi;
 stādīšanai nepieciešams liels darbaspēks, ja platība ir liela;
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tehnika var nebūt piemērota lielām platībām;
pirms augu ieviešanas nepieciešams noteikt kūdras ķīmiskos un hidroloģiskos
parametrus (Brooks & Stoneman (eds.), 1997).

Veiksmīgi piemēri izstrādātu kūdras lauku atjaunošanā ir Kanādā un Vācijā.
Vācijā ar LIFE projekta palīdzību tika atjaunots purvs Bavārijā ‒ ROSTAM ‒
Rosenheimer Master Basin Bogs LIFE05NAT/D/000053 (2005.-2010. gads)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2948
Projekta ietvaros Sterntaler Filze purvā ar dambju palīdzību pacelts ūdenslīmenis, un
pēc pāris gadiem izstrādātajos kūdras laukos atkal ieviesās purva veģetācija (sfagni,
spilves). Pie tam purvā atjaunojās arī augstajam purvam raksturīgā fauna.

AUGSTO UN PĀREJAS PURVA BIOTOPU AIZSARDZĪBAS, ATJAUNOŠANAS UN
APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI

7110* Neskarti augstie purvi
Optimālā apsaimniekošana
Mērķis
 Neskartos augstajos purvos nodrošināt neiejaukšanos purva dabiskajos
procesos, saglabāt esošo purva hidroloģisko režīmu, sugu daudzveidību un
struktūru (ciņu-lāmu kompleksu).
 Ietekmētos augstajos purvos – atjaunot purvu hidroloģiskās funkcijas, purva
biotopam tipisko sugu daudzveidību un struktūru.
Rīcības
Hidroloģiskā režīma stabilizēšana, lai apturētu ūdens aizplūšanu no purva,
hidroloģiskais un biotopu monitorings.
Hidroloģiskā režīma (funkciju) atjaunošana
Ja augstā purva apsaimniekošanas pasākumi tiek plānoti īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā, tad tai jāizstrādā dabas aizsardzības vai purva apsaimniekošanas plāns, kā
arī tehniskais projekts hidroloģiskā režīma atjaunošanai atbilstoši Latvijas
normatīvajiem aktiem. Pirms apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas, ja tie ietver
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanu, jāuzsāk hidroloģiskais un biotopu monitorings.
Dabas aizsardzības
vai Purva
apsaimniekošanas
plāna izstrāde

Tehniskā projekta
izstrāde

Hidroloģiskā un
biotopu
monitoringa
uzsākšana

Purva hidroloģisko
funkciju
atjaunošana

Pirms apsaimniekošanas pasākumu veikšanas jāveic teritorijas izpēte (purva
hidroloģiskie, ģeoloģiskie un ekoloģiskie apstākļi, purva topogrāfija, stratigrāfija,
reljefs, augsnes, flora un fauna, biotopi, aizsardzības statuss un izmantošana).
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Lai augsto un pārejas purva biotopu atjaunošana būtu veiksmīga, vispirms jānosaka:
 ietekmējošie faktori,
 biotopa ietekmētības vai degradācijas pakāpe.
Metode
Aizsprostu būve uz grāvjiem vai pilnīga grāvju aizbēršana.
Suboptimālā apsaimniekošana (ja nav iespējams pielietot labāko risinājumu)
Iespējama situācija, kad īpaši aizsargājamā dabas teritorijā normatīvie akti (piemēram,
īpaši aizsargājams teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi)
pieļauj kūdras ieguvi, bet plānotajās kūdras ieguves vietās sastopami ES
aizsargājamus purva biotopus un īpaši aizsargājamas augu sugas. Tad jāmeklē
risinājumi un kompensējošie pasākumi. Var meklēt iespēju pārstādīt aizsargājamos
augus tajā purva daļā, kur netiek plānota kūdras ieguve, kā arī purva augšējo slāni
pārstādīt jau izmantotajos kūdas ieguves laukos.
Biotopa atjaunošana
Biotopa atjaunošana nepieciešama tajos gadījumos, ja notikusi tā pilnīga degradācija.
Aizsardzības un apsaimniekošanas konflikti
Atkarībā no auga/dzīvnieka sugas vai biotopa īpaši aizsargājamai dabas teritorijai var
būt nepieciešami atšķirīgi aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. Līdz ar to var
veidoties domstarpības ekspertu starpā, ja apsaimniekošana var būt labvēlīga vienai
sugai vai biotopam, bet nelabvēlīga otrai. Šajā situācijā ieteicams izvērtēt prioritātes
un aizsardzības mērķus.
Kā piemēru var minēt Cenas tīreļa dabas liegumu, kur 2006. gada rudenī uzbūvēti
kūdras aizsprosti uz nosusināšanas grāvjiem. Cenas tīrelī bija saglabājušās grāvju
sistēmas, kuras turpināja nosusinošo ietekmi, teritoriju ietver kūdra ieguves lauki.
Šajā gadījumā pēc aizsprostu būves gruntsūdens līmenis vispirms paaugstinājās
aizsprostu tuvumā, bet vēlāk arī tālāk purvā, sasniedzot arī Cenas tīreļa laipas
apkārtni. Mērķis bija īpaši aizsargājamā dabas teritorijā augstā purva biotopu
aizsardzība un hidroloģiskā režīma stabilizēšana, samazinot ūdens noplūšanu no
purva. Līdz ar to 2013. gadā bija vērojama priežu kalšana Skaista ezera krastā. Tomēr
jāatceras, ka šeit koku stāvs te izveidojies tieši purva susināšanas rezultātā un koku
nokalšana ir pieļaujama, ja mērķis ir saglabāt augstā purva biotopus. Jāatceras, ka
Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Īrijā, Somijā un citās valstīs tiek izcirsti koki
tūkstošiem hektāru platībā, ja tas nepieciešams purvu atjaunošanai. Līdz ar to augstā
purva aizsardzības interesēs ir pieļaujama koku nokalšana, kuri veidojušies purva
nosusināšanas rezultātā.
Konfliktsituācijas iespējamas, ja saskaras dabas aizsardzības un kūdras ražotāju
intereses, piemēram, dabas lieguma „Aizkraukles purvs un meži” gadījumā. Tomēr
tās var risināt pārrunu ceļā.
Konflikti var rasties arī tad, ja saduras privātīpašnieku un/vai pašvaldību intereses ar
dabas aizsardzības pasākumiem, un ir neizpratne par dabas aizsardzības mērķiem. Arī
šādas domstarpības jārisina sarunu ceļā, izskaidrojot apsaimniekošanas pasākumu un
dabas aizsardzības mērķus un rezultātus, kā arī daloties ar purvu atjaunošanas pieredzi
citās valstīs.
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7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošana
Optimālā apsaimniekošana
Mērķis
Atjaunot purvu hidroloģiskās funkcijas, sugu daudzveidību un struktūras.
Rīcības
Hidroloģiskā režīma atjaunošana vai nosusināšanas ietekmes samazināšana,
hidroloģiskais un biotopu monitorings.
Metode
Aizsprostu būve uz grāvjiem vai pilnīga grāvju aizbēršana, atsevišķos gadījumos koku
un krūmu izciršana.
Biotopa atjaunošana
Biotopa atjaunošana nepieciešama tajos gadījumos, ja notikusi tā pilnīga degradācija,
t.i., no agrākajiem kūdras ieguves laukiem.
Aizsardzības un apsaimniekošanas konflikti
Konfliktsituācijas var būt līdzīgas, kā neskartu augstā purva biotopu gadījumā.
7140 Pārejas purvi un slīkšņas
Optimālā apsaimniekošana
Mērķis
Atjaunot purvu hidroloģiskās funkcijas, sugu daudzveidību un struktūras, samazināt
to aizaugšanu ar krūmiem.
Rīcības
 Neskartos vai mazskartos pārejas purvos jāsaglabā esošais hidroloģiskais
režīms ezerā, tā sateces baseinā vai augstajā purvā un ar to saistītajā teritorijā.
Ar kokiem un krūmiem aizaugušos purvos jāveic koku un krūmu izciršana un
tai sekojoša atklātu platību uzturēšana, pļaujot atvases. Var būt nepieciešams
pļaut niedres.
 Susinātos pārejas purvos, jāveic susināšanas ietekmes mazināšanas pasākumi,
hidroloģiskais un biotopu monitorings.
Metode
Aizsprostu būve uz grāvjiem un/vai krūmu izciršana.
Biotopa atjaunošana
Biotopa atjaunošana no nepieciešama tajos gadījumos, ja notikusi tā pilnīga
degradācija.
Aizsardzības un apsaimniekošanas konflikti
Konfliktsituācijas var būt līdzīgas, kā neskartu augstā purva biotopu gadījumā, jo
nereti pārejas purvi un slīkšņas un augstā purva ekosistēmu sastāvdaļa.
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7150 Ieplakas purvos
Optimālā apsaimniekošana
Mērķis
Atjaunot purvu biotopu un tajā sastopamās augu sugas.
Rīcības
 Neskartos purvos jāsaglabā esošais hidroloģiskais režīms, jāveic
hidroloģiskais un biotopu monitorings.
 Susināšanas ietekmētos purvos jāveic hidroloģiskā režīma atjaunošanas
pasākumi un monitorings.
Metode
Aizsprostu būve uz grāvjiem vai pilnīga grāvju aizbēršana.
Suboptimālā apsaimniekošana
Tā kā biotops veidojas, dabiska purva attīstības procesā atsedzoties kūdrai, tā
pastāvēšana ir atkarīga no purvā notiekošajiem ciņu un ieplaku veidošanās procesiem.
Līdz ar to ne vienmēr var būt iespējama pilnīga biotopa atjaunošana, it īpaši ja tajā ir
retas un aizsargājams augu sugā, piemēram, vidējā rasene Drosera intermedia, kura
Latvijā sastopama piejūras tipa purvos vai palu staipeknītis Lycopodiella inundata.
Biotopa atjaunošana
Biotopa atjaunošana sarežģīta, jo tas veidojas purva dabiskajos procesos.
Aizsardzības un apsaimniekošanas konflikti
Konfliktsituācijas var būt līdzīgas, kā neskartu augstā purva biotopu gadījumā, jo
biotops sastopams gan neskartā, gan arī degradētā augstā purvā, piemēram, Nidas
purvā dabas parkā „Pape”.

MONITORINGS

DABAS VĒRTĪBU UN TO IETEKMĒJOŠO FAKTORU UN
ATJAUNOŠANAS PASĀKUMU EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒŠANAI

Lai novērtētu līdzi augstā purva biotopu un hidroloģiskā režīma izmaiņas, ja tiek
veikti apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, aizsprostu būve uz nosusināšanas
grāvjiem, vēl pirms apsaimniekošanas pasākumu veikšanas nepieciešams uzsākt
hidroloģisko un biotopu monitoringu. To veic, ierīkojot gruntsūdens līmeņa
novērošanas akas un purva veģetācijas novērošanas pastāvīgos parauglaukumus.
Novērojumi jāveic gan purva dabiskajā daļā, gan arī ietekmētajā un degradētajā daļā,
gan arī vietās, kur plānoti purva apsaimniekošanas pasākumi. Purva hidroloģiskā
līmeņa novērošanas monitoringu var veikt gan manuāli, gan izmantojot automātiskās
ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas.
Monitoringa rezultātus apkopoto monitoringa protokolos un atskaitēs. LIFE projektu
ietvaros hidroloģiskais un biotopu monitorings veicams visu projekta laiku, bet pēc tā
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beigām, ieteicams meklēt līdzekļus to turpināšanas, lai sekotu līdzi apsaimniekošanas
pasākumu efektivitātei.
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1. pielikums. LIFE projekti, kuros tiek veikta purva biotopu
apsaimniekošana (pēc EK datu bāzes)
BEĻĢIJA
Ardenne liégeoise ‒ Restoration of natural habitats in the „Ardenne liégeoise”
region, LIFE10NAT/BE/000706 (2012-2018). Projektā plānota kūdras vai ļoti slapjas
augsnes hidroloģiskā režīma atjaunošana, kura tiks veikta izbūvējot dambjus 40 km
garumā, kā arī mazu un lielu aizsprostu būve 2 km garumā.
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4048
Vairāk informācijas par projektu mājas lapā: http://biodiversite.wallonie.be/
DĀNIJA
SMOOTH ‒ Restoring Sǿlsted Mose ‒ a contribution to the network of Danish
raised bogs (7110*) in favourable conservation status, LIFE10NAT/DK/000099
(2011-2016)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4052
Projektā plānota teritorijas hidroloģiskā režīma uzlabošana, 198,5 ha paceļot
gruntsūdens līmeni, purva biotopa izveide 155 ha 10 vietās, stādot sfagnu sugas.
Vairāk informācijas par projektu mājas lapā: http://www.soelstedmose.dk/
RERABOG-DK ‒ Restoration of raised bogs in Denmark with new methods,
LIFE05NAT/DK/000150 (2005-2011) .
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2944
Purvu atjaunošana veikta septiņās projekta vietās, kurās izveidota labvēlīga vide, lai
veidotos augstā purva biotopi. Projekta laikā hidroloģiskais režīms atjaunots 384 ha
platībā, dodot iespēju veidoties augstā purva biotopam, izcirsti 275 ha meža, kas
stādīts purva vietā. Hidroloģiskā režīma atjaunošanai pielietoti dažādi aizsprostu veidi
– kūdras aizsprosti, plastmasas plāksnes, grāvju pilnīga aizbēršana. Projektā veikta
sfagnu fragmentu stādīšana, kura ir pielietota arī citos purvos Dānijā, piemēram, Lille
Vildmose purvā.
LIFE: Eastern Bogs ‒ Raised Bog Restoration in Eastern Denmark,
LIFE12NAT/DK/000183 (2013-2018)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4619
Hidroloģiskais režīms tiks stabilizēts augstajā un zāļu purvā.
HOLMEGAARD MOSE - Restoration of raised bog Holmegaards Mose,
LIFE08NAT/DK/000466 (2010-2013)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3553.
Projekts veltīts augsto purvu aizsardzībai un apsaimniekošanai. Tiks veikta
hidroloģiskā režīma stabilizēšana un bērzu audžu izciršana.
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Vairāk informācijas projekta mājas lapā:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Sjaelland/Lif
e-Holmegaard/
Lille Vildmose ‒ Restoration of active raised bog ‒ Lille Vildmose,
LIFE10NAT/DK/000102 (2011-2018)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4035.
Projekts paredz augstā purva biotopu aizsardzības statusa uzlabošanu, hidroloģiskā
režīma atjaunošanu 770 ha platībā un koku izciršanu.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://www.lifelillevildmose.dk/

IGAUNIJA
Häädemeeste ‒ Restoration and management of the Häädemeeste wetland
complex, LIFE00NAT/EE/007082 (2001-2005)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1719
Projekta rezultātā Tolkuse purvā 3 ha platībā tika pacelts ūdens līmenis, uzbūvējot
dambjus uz galvenajiem grāvjiem. Ūdens līmenis pacelts par 180 cm, koki un krūmi
nocirsti pamestajos kūdras laukos 6 ha platībā, kūdras laukos stādītas dzērvenes, bet 3
eksperimentālajos parauglaukumos – sfagni (10 × 10 m).
ĪRIJA
DBPRBRI ‒ Demonstrating Best Practise in Raised Bog Restoration in Ireland,
LIFE09NAT/IE/000222 (2011-2015)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3838
Projekta mērķis – atjaunot purvos apstākļus, lai varētu notikt kūdras veidošanās,
veicot meža plantāciju izciršanu.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://www.raisedbogrestoration.ie/
RRBI – Restoring Raised bogs in Ireland, LIFE04NAT/IE/000121
Tiek plānota purvu atjaunošana 14 vietās 571 ha platībā. Tiks izcirsti meži, kuri stādīti
purvu platībās, būvēti aizsprosti uz nosusināšanas grāvjiem.

LATVIJA
Teici ‒ Measures to ensure the nature conservation management of Teici Area,
LIFE00NAT/LV/007127 (2001-2005)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1729
Lai stabilizētu Teiču purva hidroloģisko režīmu, izmantojot roku darbu, uzbūvēti 42
koka aizsprosti.
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Lubana wetlands ‒ Management of the Lubana Wetland Complex, Latvia,
LIFE03NAT/LV/000083 (2003-2007)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2476
Projekta gaitā uzbūvēti 57 koka aizsprosti, izmantojot roku darbu. Rezultātā uzlabots
Lubāna mitrāju kompleksa hidroloģiskais režīms, Salas purvs pasargāts no izžūšanas.
Lake Pape ‒ Lake Pape ‒ conservation, preservation and evolution,
LIFE03NAT/LV/000081 (2003-2007)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2468
MIRES ‒ Implementation of mire habitat management plan for Latvia,
LIFE04NAT/LV/000196 (2004-2008)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2598
Projekta ietvaros veikta augstā purva hidroloģiskā režīma stabilizēšana trīs projekta
vietās – Cenas tīrelī, Stiklu purvos un Klāņu purvā, kā arī pārejas purva biotopu
apsaimniekošana Vesetas palienes purvā.
Raised Bogs ‒ Restoration of Raised Bog Habitats in the Especially Protected
Nature Areas of Latvia, LIFE08NAT/NAT/LV/000449 (2010-2013)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3542
Projektā veikta hidroloģiskā režīma stabilizēšana veikta 4 projekta vietās – Melnā
ezera purvā, Rožu purvā, Aklajā purvā un Aizkraukles purvā un mežos. Uz
nosusināšanas grāvjiem uzbūvēti 156 kūdras aizsprosti.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: www.purvi.lv
HYDROPLAN ‒ Restoring the hydrological regime of the Kemeri National
Park, LIFE10NAT/LV/000160 (2011-2016)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4073
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
LIFE Birds in Adazi ‒ Improving of the conservation status of specially
protected bird species in Natura 2000 site “Adazi”, LIFE12NAT/LV/000509
(2013-2017)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4577

LIELIBRITĀNIJA
Active blanket bog in Wales - Restoring active blanket bog in the Berwyn and
Migneint SACs in Wales, LIFE06NAT/UK/000134 (2006-2011).
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3152
Projektā veikta hidroloģiskā režīma atjaunošana, ar ekskavatoru būvējot nelielus
aizsprostus, kā arī apmežoto purvu atjaunošana, izcērtot mežu un noganot ar ponijiem.
Kopā dambji uzbūvēti uz 485 km gariem grāvjiem un mežs izcirsts 35 ha platībā.
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MoorLIFE - MoorLIFE: Active blanket bog restoration in the South Pennine
Moors, LIFE08NAT/UK/000202 (2010-2015)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3539
Plānota augsto purvu atjaunošana 862 ha platībā, veicot purva hidroloģiskā režīma un
veģetācijas atjaunošanu, lai uz atklātās kūdras varētu ieviesties purva augi.
Projektā plānoti sekojoši pasākumi:
 Ganīšanas ierobežošana, izveidojot žogus un sienas, lai nenotiktu pārganīšana
un veģetācijai būtu iespējams atjaunoties.
 Atklātās purva veģetācijas stabilizēšana. Tika izplatīti viršu fragmenti, lai būtu
sēklas materiāls. Biotops kaļķots, lai samazinātu augsnes skābumu.
 Purva augu daudzveidības palielināšana, stādot spilves, viršus, lācenes, kā arī
sfagnu sugas.
 Uz notecēm izveidoti akmens, plastmasas vai koka dambji, lai aizkavētu kūdras
izžūšanu un paceltu ūdens līmeni.
 Purva taku izveide noteiktās vietās.
 Invazīvo un ekspansīvo sugu kontrole, ieskaitot molīnijas.
Projekta mājas lapa http://www.moorsforthefuture.org.uk/moorlife
Scottish
raised
bogs
‒
Restoration
of
Scottish
raised
bogs,
LIFE00NAT/UK/007078 (2001-2003)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1716
Projekta mērķis – 1256 ha platībā atjaunot augstā purva biotopiem labvēlīgu
aizsardzības statusu, samazinot iespējamos draudus 11 projekta vietās un palielināt
augsto purvu platības par 315 ha, izcērtot kokus, krūmus un viršus.
Pasākumi – aizsprostu būve (hidroloģiskā režīma stabilizēšana), žogu izveide,
kontrolēta ganīšana, citzemju koku mežu izciršana.

LIETUVA
WETLIFE ‒ Restoring Hydrology in Amalvas and Žuvintas Wetlands,
LIFE07NAT/LT/000530 (2009-2012)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3334
Augsto purva biotopu atjaunošana veikta Žuvintas Biosfēras rezervātā Amalvas un
Žuvintas degradētajos augstā purva biotopos. Izmantoti plastmasas aizsprosti.
Amalvas purvā atjaunoti purva biotopi 207 ha platībā un bloķēti grāvji Žuvintas purvā
6 km garumā. Nākošajā gadā pēc aizsprostu būves, sūnu segums palielinājies par
30%.
LIFEAukstumala ‒ Restoration of raised bog of Aukštumala in Nemunas Delta
Regional Park, LIFE12NAT/LT/000965 (2013-2017)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4574
Plānota aizsprostu būve un meža izciršana, lai uzlabotu Aukštumalas purva lieguma
hidroloģisko režīmu.
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POLIJA
Renaturyzacja ‒ Restoration of hydrological system in the Middle basin of
Biebrza Valley, Phase I, LIFE09NAT/PL/000258 (2010-2016)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3862
NĪDERLANDE
Peelvenen - "Let the raised bogs grow" Natura 2000 Deurnsche Peel/Mariapeel,
LIFE11NAT/NL/00077 (2012-2016)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4274
Projekta mērķis – pārvērst lauksaimniecības zemi par dabas rezervātu, uzlabot
teritorijas hidroloģisko situāciju, neļaut pieplūst ar barības vielām bagātiem ūdeņiem,
virsāju atjaunošana, atbrīvošanās no citzemju augu sugām.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā:
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/projecten/noord-brabant/noordbrabant/dossier/peelvenen
SLOVĒNIJA
Triglav ‒ Peatbogs in Triglav National Park, LIFE 00 NAT/SLO/007231 (20012003)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1759
Nopirkts augstā tipa purvs 50 ha platībā un izveidota 2350 m gara koka sēta, lai
neļautu govīm un cilvēkiem staigāt pa šo purvu.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://life.tnp.si/

SOMIJA
Boreal Peatland Life ‒ Restoring the Natura 2000 network of Boreal Peatland
Ecosystems, LIFE08NAT/FIN/000596(2010-2014)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3557
Purva apsaimniekošanas pasākumi īstenoti 54 projekta vietās – ar ekskavatoru tiek
būvēti kūdras aizsprosti un izcirsti meži.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/BorealPeatlandLif
e/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx
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VĀCIJA
Hang- und Hoochmoore ‒ Rebuilding and preserving hanging bogs, raised bogs
and transitional mires including the neighbouring habitats in the Hunsrueck and
Eifel regions (Rhineland-Palatinate), LIFE09NAT/DE/000009 (2011-2016).
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3836
Projekta mērķis ir biotopu atjaunošana, lai tajā varētu ieviesties purvu augu sugas.
Tiek plānota augsto purvu biotopu atjaunošana 100 ha platībā, veicot pakāpenisku
kūdras lauku apūdeņošanu. Hunsrueskas/Eifelas purvus ievērojami ir ietekmējusi
susināšana, kūdras ieguve un apmežošana.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://life-moore.de/
ROSTAM ‒ Rosenheimer master basin bogs, LIFE05NAT/D/000053 (2005-2010)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=2948
.
Augstie purvi atjaunoti apmēram 400 ha platībā, paaugstinot ūdens līmeni un izcērtot
biotopam neraksturīgos kokus un krūmus 116 ha platībā. Projekta vietās uzbūvēti
kūdras dambji, aizbērti vairāk kā 200 grāvju, veikts veģetācijas monitorings,
konstatēts, ka ieviešas sfagnu sugas. Jaunajos mitrājos ieviešas purviem raksturīgas
putnu sugas.
Hannoversche Moorgeest ‒ Re-wetting valuable raised bogs in the northern
Hannover Region, LIFE11NAT/DE/000344 (2012-2023)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=4271
Apsaimniekošanas pasākumi ietver neskartus un degradētus augstos purvus, pārejas
purvus un slīkšņas. Projektā plānota hidroloģiskā režīma atjaunošana, kūdras lauku
apūdeņošana 1500 ha platībā, esošo purvu aizsardzības statusa uzlabošana 73 ha
platībā, koku un krūmu izciršana 100 ha platībā.
Grosses Torfmoor NRW – Regeneration of „Grosses Torfmoor”,
LIFE03NAT/D/000004 (2003-2008)
Projekta vietā uzlabots teritorijas hidroloģiskais režīms ‒ apūdeņota 430 ha augstā
purva platība, izcirsti bērzi (55 ha), uzbūvēti kūdras dambji, citi grāvji pilnībā aizbērti,
veikta pļaušana un ganīšana. Monitoringa dati liecināja, ka sfagnu segums ir
palielinājies. Vietumis noņemts kūdras slānis un izveidotas purva augiem piemērotas
ieplakas.
Hohes Moor Niedersachsen – "Hohes Moor" peat bog, LIFE00NAT/D/007043
(2001-2006)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=1695
Projektā veikta augstā purva hidroloģiskā režīma atjaunošana. 653 ha platībā,
teritorija apūdeņota, novērota sfagnu ieviešanās. Apūdeņoto teritoriju malās veidojās
pārejas purvi un slīkšņas. Tika aizdambēti purva 7 lielākie purva grāvji.
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Kalkmoore Brandenburgs – Preservation and restoration of base-rich to alkaline
fens (”brown moss fens”, NATURA 2000 habitat type 7230) in Brandenburg,
LIFE08NAT/D/000003 (2003-2015)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3524
Veikta zāļu purvu biotopu atjaunošana un izzudušo augu sugu reintrodukcija.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://www.kalkmoore.de/

ZVIEDRIJA
Life to ad(d)mire – Restoring drained and overgrowing wetlands,
LIFE08NAT/S/000268 (2010-2015)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dsp
Page&n_proj_id=3568
Projektā paredzēta susinātā purva hidroloģiskā režīma atjaunošana 2885 ha platībā,
aizaugošajās platībās izcirsti krūmi un koki.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā: http://www.lifetoaddmire.se

