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Diskusijas objekti
ES nozīmes aizsargājamie zāļu purvi, avoksnāji un
avotu purvi Latvijā:
• Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160)
• Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi (7210*)
• Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķi (7220*)
• Kaļķaini zāļu purvi (7230)
• Pārejas purvi un slīkšņas (7140)

ES nozīmes aizsargājamo purvu biotopu
stāvoklis Latvijā

Datu avots: EK Biotopu direktīvas 17.panta 2.
ziņojums (sagatavojis Latvijas Dabas fonds, 2013)

Zāļu un avoksnāju purvus ietekmējošie
faktori un degradācijas cēloņi
•
•
•
•
•
•
•

Meliorācija un gruntsūdens līmeņa pazemināšana
Tradicionālas apsaimniekošanas trūkums
Kūdras un saldūdens kaļķieža ieguve
Avotu labiekārtošana un liela antropogēna slodze (izmīdījums)
Eitrofikācija
Degšana
Invazīvās sugas

Nelabvēlīgu ietekmju sekas zāļu purvos, avoksnājos un avotu
purvos lielākoties izpaužas līdzīgi – ūdenslīmeņa pazemināšanās,
kūdras mineralizācija, pārmaiņas veģetācijā – tipisko augu sugu
izzušana, ekspansīvo lakstaugu un kokaugu ekspansija, gaismas
apstākļu izmaiņas, mainās apstākļi, kas piemēroti šauri
specializējušos bezmugurkaulnieku sugu izdzīvošanai utt.

Mūsdienu zāļu purvi – dabiski purvi, ietekmēti purvi
vai pusdabiskas ekosistēmas?
Pusdabiskās zāļu purvu un slapjo zālāju sabiedrības veidojušās
relatīvi nelielu nosusinošu darbību rezultātā. [...] Lielākā daļa
Eiropas «dabisko» zāļu purvu faktiski ir «zāļu purvu zālāji»
(fen meadows) (Wassen & Joosten 1996, Rudy et al. 2006,
Klimkowska et al. 2010).
Neatgriezenisku ainavas, hidroloģisko, augšņu apstākļu un
barības vielu aprites izmaiņu dēļ, pilnīga dabisko zāļu purvu
atjaunošana nav iespējama. [...] Pusdabisko zālāju (fen
meadows) atjaunošana degradēto purvu vietā varētu būt viena
no alternatīvām (Klimkowska et al. 2010).

Kaļķainie zāļu purvi mūsdienu Eiropā – dabiski vai
pusdabiski biotopi?
Lielo zālēdāju loma atklātu veģetācijas tipu uzturēšanā
«... Kopš lielo zālēdāju, piemēram, meža ziloņa un mamuta
izzušanas Pleistocēna beigās atklātu veģetācijas tipu dabiska
saglabāšanās vairs nav iespējama. [...] Mūsdienu lielie savvaļas
zālēdāji – aļņi, brieži un to pašreizējās populācijas Eiropā to nespēj
nodrošināt...» (Prins 1998).
Pētījumi dažādās Eiropas valstīs un novērojumi arī Latvijā norāda,
ka lielie savvaļas (arī bebrs) zālēdāji būtiski «piedalās» atklātu
biotopu uzturēšanā, taču vai tas ir ideālais zālāja un/vai purva
biotopa stāvoklis ar maksimālo (specifisko, reto) sugu
daudzveidību, ko mēs vēlamies saglabāt?

Tradicionālā zāļu (un pārejas) purvu apsaimniekošana
... Viņas devās dūkstī, turēdamās uz dēļu laipām vai stigdamas dumbrā un,
ne nieka nebēdādamas, brunčus uzrotījušas, kā pīles brida basām,
sarkanām, dubļainām kājām. Viņas sastūma vālus ar grābekli kopā, lieliem
klēpjiem krāva slapjo zāli uz meiju paklājiem, cieši piespieda ar grābekli
un, pārsviedušas striķa galu pār plecu un meijas aiz resgaļiem
pieturēdamas, sāka vilkt, pašas grimdamas purvā, [...], kamēr tika līdz dēļu
laipām. [...] Kad gabana bija nogādāta līdz pauguram, viņas to izkliedēja
nākamās kaudzes vietā, lai žūst. ...
Žemaite, «Vedekla» (Liesma, Rīga, 1967, tulk. P. Kalva)

Foto: Nomals (1936)

Foto: Klosowscy et al. (2009) in Devriendt (2012)

Kādi pašlaik ir mūsu «etalon-zāļu purvi» Latvijā?

Engures ezera R krasts, 2012

Natura 2000 Dubļukrogs (Kaļķaini zāļu
purvi 7230) ap 2000.gadu
(foto no DAP Pierīgas administrācijas arhīva)

Natura 2000 Dubļukrogs (Kaļķaini
zāļu purvi 7230) 2013. gads

Kādi pašlaik ir mūsu «etalon-zāļu purvi» Latvijā?

Slīteres bākas purvi pie Zilo kalnu kraujas, 2013

PROBLĒMAS
• Nosusināšanas ietekmē kļuvis sausāks
• Arvien vairāk molīnijas un niedru (ekspansīvas sugas)
• Arvien vairāk un arvien augstāki ciņi
• Uz ciņiem sausāks – ieviešas kokaugi, sākas aizaugšana ar
krūmiem
• Arvien vairāk kūlas
• Pieaug barības vielu daudzums, samazinās gaismas pieejamība
• Arvien mazāk dzīvotnei (un tikai kaļķainiem purviem) tipisko
sugu – piem., rūsganās melnceres, zemo kalcifīto grīšļu sugas,
kalcifītās sūnas
• Izzūd retās sugas (piem., bezdelīgactiņa, kreimule, oridejas)

Raganu purvs, 2013

Kādi pašlaik ir mūsu «etalon-zāļu purvi» Latvijā?

Kūlas apjoms 25 m2, ko veido ekspansīvā,
izteiktus ciņu veidojošā suga zilganā molīnija

Raganu purvs, 2013

Zilganās molīnijas ekspansija kaļķainos zāļu purvos –
problēma pati par sevi vai citu cēloņu radītas sekas?

Hidroloģiskas izmaiņas + pieaugošs eitrofikācijas efekts

Foto: http://www.devonwildlifetrust.org/species/Purple+moor+grass/

Biotopu atjaunošanas/apsaimniekošanas darbi projekta ietvaros
Biotopi: 7160, 7210*, 7230
Teritorijas:
Ķemeru nacionālais parks,
Slīteres nacionālais parks,
Gaujas nacionālais parks

Biotopu atjaunošanas/apsaimniekošanas
darbi projekta ietvaros – apsaimniekoti
gandrīz 10 ha zāļu un avoksnāju purvu
biotopu + vērojam rezultātus, vērtējam
efektivitāti.

7160 – 0,6 ha GNP
7210* – atsevišķi
parauglaukumi
nelielā platībā
7230 – ~ 4 ha ĶNP, 5,2 ha SNP
(+ monitorings Dubļukroga
ML)

7220* – projektā
apsaimniekošanas vietu nav

Biotopu atjaunošanas/apsaimniekošanas darbi projekta ietvaros
Biotopi: 7160, 7210*, 7230
Teritorijas:
Ķemeru nacionālais parks,
Slīteres nacionālais parks,
Gaujas nacionālais parks

Visās apsaimniekošanas vietās
monitorings (veģetācija) – tas palīdzēs
saprast, kādas metodes lietderīgi
izmantot, kādas ne. Latvijā
dokumentētas pieredzes, īpaši ilgākā
laika posmā, tikpat kā nav.

7160 – 0,6 ha GNP
7210* – atsevišķi
parauglaukumi
nelielā platībā
7230 – ~ 4 ha ĶNP, 5,2 ha SNP
(+ monitorings Dubļukroga
ML)

7220* – projektā
apsaimniekošanas vietu nav

Hidroloģiskā režīma izmaiņas – galvenais zāļu purvu
degradācijas cēlonis
Hidroloģiskā atjaunošana – projektā nemēģinām, adaptējam citu
valstu pieredzi, kuras zāļu purvu atjaunošanā ir mazāk, nekā
augstajiem purviem, un izmantojam pieredzi, kas gūta, atjaunojot
augstos purvus
- ūdenslīmeņa pacelšana, aizberot grāvjus (labāks, bet dārgāks
risinājums),
- ūdenslīmeņa pacelšana, būvējot dambjus uz grāvjiem (arī labs,
bet lētāks risinājums, taču prasa dambju uzraudzību arī pēc
tam).

Meliorācija un gruntsūdens līmeņa pazemināšana

2006. gada pavasaris

2012. gada pavasaris

Kaņiera ezera Riekstu pussala, kaļķains zāļu purvs (7230)

Meliorācija un gruntsūdens līmeņa pazemināšana

2008

2013

Pastāvīgais monitoringa parauglaukums kaļķainā zāļu purvā (7230) Kaņiera krastā.
Pastiprināta aizaugšana ar krūmiem + kūlas uzkrāšanās un ekspansīvu sugu (gk.
zilganās molīnijas) izplatīšanās sausākos apstākļos.
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Grāvju aizbēršana un/vai aizsprostošana

http://www.greatfen.org.uk

http://www.greatfen.org.uk

http://www.uklandscapeaward.org

http://www.bridgwater.ac.uk

Otrādas hidroloģiskas izmaiņas – ūdenslīmeņa celšanās –
galvenokārt BEBRS. Bet vai bebra darbībai tikai negatīva ietekme
uz purvu biotopiem?
Bebru dambji avoksnainā
purvā (7160). Līdzenā
reljefa dēļ sagaidāma
nelabvēlīga ietekme –
biotopa un tam raksturīgo
«noslīcināšana», vietā
dabūjot bioloģiskā
daudzveidības ziņā
mazvērtīgāku slapju
niedrāju.
Bebra darbība avoksnainā
purvā (7160) uz nogāzes.
Kalst lielie koki nogāzes
lejas daļā, taču negatīva
«slīcinoša» ietekme
augstāk pa nogāzi nav un
nevar būt reljefa apstākļu
dēļ. Bebrs, pastāvīgi
nograužot krūmus, palīdz
uzturēt atklātu avoksnāju.

Kā apsaimniekot  degradētus zāļu purvus, kuros jau izteikti
dominē ekspansīvas sugas un krūmi vai notiek intensīva
aizaugšana ar mežu?
Cērtam krūmus
un vairāk neko
→ vairāk
gaismas, mazāk
transpirācijas.

Cērtam krūmus
+ pļaujam →
vairāk gaismas,
mazāk
transpirācijas,
cerība, ka
mazināsies
ekspansīvās
sugas.

Kontrole
(nedarām
neko).

Cērtam krūmus + pļaujam (agri, vēlu) + savācam
nopļauto (ar un bez kūlas) → vairāk gaismas, mazāk
iztvaikošanas, mazāk ekspansīvo sugu, mazāk barības
vielu.

Krūmu un koku ciršana
• Kokaugu, īpaši lapkoku aizaugums
purvos būtiski sekmē purva izžūšanu
(transpirācija caur lapām), rada
noēnojumu, palielina nobiru radīto
eitrofikāciju, gaismas prasīgo sugu
dzīves apstākļu pasliktināšanos.
• Nepieciešama sākotnēja teritorijas
atkrūmošana, atklāta biotopa
veidošana, kam seko citi pasākumi
biotopa atjaunošanas gadījumā, vai
regulārs pasākums biotopa
apsaimniekošanas gadījumā.

• Gredzenošana (mazākās platībās) kā
alternatīva, lai mazinātu strauju lapu
koku atvašu ataugšanu.

Krūmu un koku ciršana
• Kur likt izcirstos krūmus? Jāmeklē arī
ekonomisks risinājums – apjomi, lai būtu
izdevīgi šķeldā, malkā utt. Peļņu ieguldīt
atpakaļ biotopu atjaunošanā.
• Kad cirst, lai mazāk ataugtu atvases?
• Dedzināt vai kraut kaudzēs malā?
(krūmu kaudzes kā potenciāla dzīvotne
un slēptuve abiniekiem, rāpuļiem,
bezmugurkaulniekiem)
• Lielie zālēdāji – to loma krūmu
ierobežošanā daudzviet ir nozīmīga. Veikt
pirmreizēju izciršanu un tad cerēt, ka
lielie zālēdāji (aļņi, brieži) vismaz daļēji
uzturēs atklātu zāļu purvu?

Aļņu ganīšanās rezultātā barības vielas netiek
aiznestas prom no purva, bet notiek to aprite «uz
vietas». Zāļu purvos, īpaši nosusināšanas
ietekmētos, aļņiem ir nozīmīga loma slāpekļa
dinamikā. Lai gan aļņi rada vērā ņemamus
mehāniskus bojājumus (krūmi, mazāki koki),
palielināts slāpekļa daudzums veicina krūmu stāva
veidošanos. Lai gan bieži uzsvērta aļņu nozīme
atklātu biotopu uzturēšanā, pētījums Biebržā liecina,
ka aļņu darbība drīzāk veicina krūmu ieviešanos, lai
gan uztur krūmu veģetāciju zemu (Devriendt, 2012).

Krūmu un koku ciršana
• Kad vēl cirst un kad vairs necirst? Bieži agrāk atklātais purvs
jau aizaudzis ar mežu, gandrīz vienmēr nosusināšanas ietekmē.
Bet arī dabiskās sukcesijas rezultātā reiz aizaug visi atklātie zāļu
un avoksnāju purvi...
• Kritēriji (piem., DMB sugas mežā, atklāto purvu sugu īpatsvars
zemsedzē...), citi?

Engures ezera R krasts

Zušu-Staiņu sēravotu teritorija
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Popes zāļu purvs

Zušu-Staiņu sēravotu teritorija

Molīnijas pļaušanas laiki un regularitāte
• Čehijā būtiska molīnijas seguma samazināšanās novērota, pļaujot
divreiz gadā (Hájková et al. 2009). Īsākas veģetācijas sezonas apstākļos
varētu pietikt ar vienu pļaušanas reizi gadā (piem., Hejcman et al.
2009).
• Sekmīgi panākta molīnijas seguma, veģetācijas augstuma un biomasas
samazināšanās, pļaujot reizi gadā jūlija beigās (Hejcman et al. 2009)

Dati: Hejcman et al. (2009)

Dedzināšanai – nē! Degšana, īpaši susināšanas ietekmētos purvos, kur raksturīga
molīnijas dominance, degšana sekmē sugas ekspansiju un attiecīgi kūlas
uzkrāšanos, gaismas apstākļu pasliktināšanos, biotopam raksturīgo sugu izzušanu
utt. + Kūdras aizdegšanās risks.

Molīnijas pļaušanas laiki un regularitāte
• Čehijā molīnijas seguma samazināšanās novērota, pļaujot divreiz gadā
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Kontrolētai dedzināšanai, šādos purvos,
visticamāk, būtu nelabvēlīga ietekme.
Alternatīvas – pļaušana un biomasas aizvākšana
(ne katru gadu).
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Kontrolēta dedzināšana?
•

•

•

Meliorētos augstajos purvos un slapjos virsājos dedzināšana sekmē molīnijas
dominanci, bet palīdz atbrīvoties no biezā kūlas slāņa un mazina aizaugšanu ar
krūmiem.
Dabisko zālāju atjaunošanā dedzināšanu pieļauj kā pirmreizējās atjaunošanas
metodi, lai atbrīvotos no biezā kūlas slāņa. Vai arī zāļu purvos? Kūlas dedzināšana
agri pavasarī rada labvēlīgus apstākļus atklāto mitrāju putniem, piem., globāli
apdraudēto Baltijas grīšļu ķauķi, kā arī sekmīgi samazina aizaugšanu ar krūmiem
(Kozulin 2008).
Dižās aslapes audžu dedzināšana? Optimāla hidroloģiska režīma apstākļos
(seklūdens) degšana aslapi negatīvi neietekmē, savukārt ūdenslīmeņa
pazemināšana un atkārtota degšana veicina aslapes sabiedrību transformāciju zālāju
veģetācijā (Buczek 2005).

Biezs kūlas slānis (molīnija, aslape),
pazemināts ūdenslīmenis. Šādos
gadījumos kontrolēta dedzināšana
agri pavasarī pieļaujama?

Kontrolēta dedzināšana?
Degšana zāļu purvā ar dižo aslapi (Chelm Marsches, Polija) (Krogulec 2008)

Degšana 2006.g.

Pēc ugunsgrēka 2006.g.

Pēc ugunsgrēka 2006.g. rudenī

Latvijā – nav bijuši zāļu purvu vai slapju zālāju kontrolētas dedzināšanas
gadījumi. Apsekojot neplānotu ugunsgrēku vietas (Apšuciems, Kaņieris), nav
novērota negatīva ietekme uz augu sugu sastāvu, taču jāņem vērā, ka degšanas
vietās nav notikusi vairākkārtēji ugunsgrēki (kūlas degšana).
Kontrolēta dedzināšana – lētāk un vienkāršāk nekā pļaušana. Taču jāvērtē kā
pirmreizējās atjaunošanas pasākums un tā iespējamā negatīvā ietekme uz retām
sugām (vaskulārie augi, sūnas, augsnes fauna).

Eksperiments ar molīnijas ciņu nogriešanu/nociršanu Paraspollu
purvā Igaunijā

Molīnijas ciņi nogriezti dažādos augstumos pie dažādiem ūdens līmeņiem.
Ciņi iznīka, molīnijas vietā novērota rūsganās melncers un Devela grīšļa
ieviešanās. Sūnu stāvs atjaunojās tikai vietās ar virsūdeni. Secināts, ka
molīnijas «apkarošanai» var sekmīgi izmantot ciņu nogriešanu
(nostumšanu?) un paredzama sekmīga tipiskā augu sugu sastāva
atjaunošanās, ja notiek periodiska applūšana ar kaļķi saturošiem ūdeņiem.
(Truus, 2013)

Molīnijas ciņu buldozerēšana un frēzēšana – vai var
izmantot zāļu purvos?
Labi veģetācijas struktūras
atjaunošanai (?), bet
iznīcinoši augsnes faunai,
rāpuļiem un abiniekiem.
Varētu izmantot ļoti ciņainās
vietās un ne visā purva
platībā tikai kā sākotnējo
atjaunošanas metodi pirms
regulāras «maigākas»
atsaimniekošanas ieviešanas
un tikai tad, ja tiek atjaunots
purva hidroloģiskais režīms.

Attēls no: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/life/conserving_mires.pdf

Niedru ekspansija – gan aizaugšana purvu degradācijas dēļ,
gan dabiska purva attīstība
Vai ir nozīme tam, kurā laikā pļauj niedres (vasarā, rudenī,
ziemā)?
40 % biomasas samazinājums nākamajā gadā pēc pļaušanas jūlijā, 15 %
biomasas samazinājums nākamajā gadā, ja pļauj augustā un vēl būtiskāks
samazinājums, ka nopļautie stublāji applūst (Haslam 1970).
Pļaušana vasaras pirmajā pusē, iespējams, efektīvāka, nākamajos
gados dzinumi vājāki, mazāki (vasaras pirmajā pusē sakneņos akumulēts
vismazāk barības vielu) (Güsewell et al. 2000) un vice versa.
Sala ietekme izteiktāka, tādēļ ka nopļautais aizvākts → vairāk, bet
vājāki dzinumi nākamajos gados.
Pļaušana ziemā – veicina «lekna» niedrāja attīstību, mazina
konkurējošo sugu attīstību (Klötzli, Züst 1973; Granéli 1990), neefektīva
metode niedres īpatvara mazināšanai zāļu purvos.
Iespējams, ganīšana, īpaši pavasarī un vasaras sākumā, nograužot
jaunos dzinumus, visefektīvākā metode niedres dominances
mazināšanai.

Dižā aslape (biotopa 7210* dominējošā rakstursuga)
Novērojumi par ekspansiju Engurē un Ķemeru NP – ekspansija ir dabisks
process. Aslapes ekspansijas rezultātā izzūd zemās augu sugas, kas ir vāji
konkurenti, piem., Lēzeļa lipare. Vai kaut ko darīt? Jāņem vērā, ka
biotopi 7210* un 7230 (pareizāk sakot, augu sabiedrības) var būt
sastopami vienādos apstākļos. Prioritārs tas, kam zvaigznīte, vai tas,
kas Latvijā vairāk apdraudēts?

http://dglikes.files.wordpress.com

Dižā aslape (biotopa 7210* dominējošā rakstursuga)
Novērojumi par ekspansiju Engurē un Ķemeru NP – ekspansija ir dabisks
process. Aslapes ekspansijas rezultātā izzūd zemās augu sugas, kas ir vāji
konkurenti, piem., Lēzeļa lipare. Vai kaut ko darīt? Jāņem vērā, ka
biotopi 7210* un 7230 (pareizāk sakot, augu sabiedrības) var būt
sastopami vienādos apstākļos. Prioritārs tas, kam zvaigznīte, vai tas,
kas vairāk apdraudēts?

Dabiski aslape ir izteikti
dominējoša suga, spēcīgs
konkurents, veido gandrīz
monodominantas audzes
ar biezu, augstu kūlas
slāni.

Novērosim pļaušanas
ietekmi.

Novērosim degšanas
ietekmi.

Neēdami asa, noganīt nevar. Pļaušana burtiskā nozīmē
piņķerīga.

Pārāk intensīva pļaušana/smalcināšana

Bezdelīgactiņa

Biotops 7220*, Kandava, 2013.gads, pļauj 34 reizes gadā, atstājot nopļauto

Ganīšana – efektīva metode ekspansīvo sugu
mazināšanā un krūmu iznīdēšanā. Ilgtspējīgi un labi...

Engures ezera A krasts,
ganības pie torņa,
2013. gads, intensīvi īsi
noēsts, zemas purvmiršu
audzes.

Engures ezera R krasts,
2010. gads, sākotnēja
atjaunošana, izcērtot daļu
koku un atjaunojot
ganīšanu.

Vītiņu pļavas pie Liepājas
ezera,
2013. gads. Blakus ganībās
vienmērīgi noganīts, 7230 –
slapjāk, dzīvnieki neganās
vai maz ganās. Dominē
niedres.

Atšķirības dažādu dzīvnieku ēšanas manierēs... Dzīvnieku izvēli ierobežo
arī zāļu purvu mitruma un pārvietošanās apstākļi.

Ganīšana – efektīva metode ekspansīvo sugu
mazināšanā un krūmu iznīdēšanā. Ilgtspējīgi un labi...

Engures ezera A krasts,
ganības pie torņa,
2013. gads, intensīvi īsi
noēsts, zemas purvmiršu
audzes.

Engures ezera R krasts,
2010. gads, sākotnēja
atjaunošana, izcērtot daļu
koku un atjaunojot
ganīšanu.

Vītiņu pļavas pie Liepājas
ezera,
2013. gads. Blakus ganībās
vienmērīgi noganīts, 7230 –
slapjāk, dzīvnieki neganās
vai maz ganās. Dominē
niedres.

! Apsaimniekošanas konflikts – augsnes fauna, piem., pumpurgliemeži
(Vertigo sp.), kas iekļauti Biotopu direktīvā, pēc daudzu pētījumu rezultātiem
cieš no noganīšanas (tiek sabradāti)

Alternatīvas, ja hidroloģiskā atjaunošana nav iespējama (ļoti sabojāts,
pilnīgi izjaukts dabiskais hidroloģiskais režīms) vai gandrīz neiespējama
praktiskā atjaunošana (piemēram, nevar vienoties ar kaimiņiem,
dažādas socioekonomiskas intereses utt.)?
? Jāizvērtē iespēja veidot citu, sausāku, bet arī vērtīgu biotopu –
piemēram, 6410, 6210, 5310?

Ezera ūdenslīmeņa pazemināšanas dēļ
kaļķains zāļu purvs kļuvis sausāks.
Ienāk sausāku zālāju kalcifītas sugas.
Turpināt apsaimniekot kā 6210*,
6410 vai 5130?

Sen norakts avoksnājs (7220*), avotu
plūsmas vairs nav. Sastopamas kalcifītās
sauso zālāju sugas. Izcirst kokus un
turpināt apsaimniekot kā 6210*?

Kūdras virskārtas noņemšana
• Lai aizvāktu organisko vielu, stipri eitroficētās vietās, agrākajās
lauksaimniecības zemēs
• Tipisko sugu pašieviešanās vai reintrodukcija

Cik stipri jāizpaužas eitrofikācijas ietekmei, lai to darītu (dārgi, sarežģīti...)?
Atjaunojot purvus bijušajās lauksaimniecības zemēs, tā faktiski ir purvu
radīšana no jauna. Aizaugušos purvos, kas nekad nav bijuši iekultivēti, tomēr būtu
jāizmanto mazāk destruktīvas metodes (hidroloģiskā režīma atjaunošana, krūmu
ciršana, pļaušana, nopļautās zāles un kūlas aizvākšana).
Foto: http://www.angleseyandllynfens.com, Klimkowska et al.

Kūdras virskārtas noņemšana
• Lai aizvāktu organisko vielu, stipri eitroficētās vietās, agrākajās
lauksaimniecības zemēs
• Tipisko sugu pašieviešanās vai reintrodukcija

Dabiskā sukcesija

Cik stipri jāizpaužas eitrofikācijas ietekmei, lai to darītu (dārgi, sarežģīti...)?
Atjaunojot purvus bijušajās lauksaimniecības zemēs, tā faktiski ir purvu
radīšana no jauna. Aizaugušos purvos, kas nekad nav bijuši iekultivēti, tomēr būtu
jāizmanto mazāk destruktīvas metodes (hidroloģiskā režīma atjaunošana, krūmu
ciršana, pļaušana, nopļautās zāles un kūlas aizvākšana).

Atklātas augsnes un ūdens laukumi – traucējumu imitācija
«Zemās» sugas (bezdelīgactiņa, parastā
kreimule, Lēzeļa lipare, Skandināvijas grīslis)
aizaugošos purvos koncentrējas uz dzīvnieku
takām un ap izmīdījumiem (piem., Roze u.c.
(2013)).

Güsewell & Le Nédic (2004) novērojuši, ka
dižās aslapes pļaušanas un biomasas savākšanas
efekts ir mazāks, nekā pļaušanas tehnikas radītie
traucējumi, kas palīdzējuši daudzveidoties augu
sugu sastāvam.
! Mēreni lokāli traucējumi daudzveido augāju
un ļauj izdzīvot vājākiem konkurentiem, kas
prasīgi pret gaismas apstākļiem.

Kādā mērā šādi traucējumi ir biotopa
bojāšana un kāda mērā – labvēlīga, t.sk.
normatīvo aktu izpratnē?

Seklu dīķīšu veidošana abiniekiem, ūdens
bezmugurkaulniekiem, putniem un ūdensaugiem

Iespējamās pretrunas:
aizsargājamā biotopā nedrīkst
rakt! Normatīvi aizliegumi (biotopa
atjaunošana = biotopa
iznīcināšana?).
Tātad – vai tiešām nedrīkst? Vai vajag
un kāpēc vajag?
Latvijas apstākļos šo metodi varētu
izmantot noraktu kūdras purvu
atjaunošanā, citur, iespējams, nav
sevišķi aktuāli.
Foto: http://www.lohp.org.uk

«Svētās govis»?
•
•
•
•
•
•
•

Purvmirtes
Aslapes
Kadiķi
Līkās purva priedes
Pallasa sausserži
Rūsganās melnceres pļaušana
U.c.

Selektīva pļaušana un ciršana – cik tas ir lietderīgi un cik lielā
mērā to var atļauties praktisku apsvērumu dēļ?
Kas ir nepļaujama vērtība un kā pļaušana tieši palīdzēs
saglabāt dzīvotni?

2008, nopļauts

2013, purvmirtes ataugušas un vitālas

2013, purvmites, molīnijas ciņi un bieza kūla

2013, nopļauts, vērosim, kā atjaunosies

«Nebiotopi» - antropogēnas ietekmes rezultātā radušās, bet
sugām bagātas un samērā viegli atjaunojamas kā
dabiskajiem purviem gandrīz līdzvērtīgas dzīvotnes vai
vismaz nozīmīgas sugu patvērumvietas – «nākotnes biotopi»
bet... šādi gadījumi – retām sugām bagāti
izrakteņu karjeri Latvijā ir ļoti reti –
vajadzīgi specifiski apstākļi, kuru nav visur...

Cik ilgā laikā purvs
«būs gatavs»?

Fotogrāfijās - aizaugoši dolomīta un kūdras karjeri
Ķemeru NP, vecas kaļķieža bedres pie Galtenes

Avotu un avoksnāju apsaimniekošana (7160, 7220*), ja tie ir
populāri tūrisma objekti, kulta vietas, ūdens ņemšanas vietas,
avotu «savaldīšana» apdzīvotās vietās...

Invazīvās sugas – arī purvu un avoksnāju biotopos
• Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi avoksnājos
(7160, 7220*) – Raunas Staburags, Kursas Staburags, Čužu
purvs...
• Kanādas zeltgalvīte Solidago candensis avoksnājos (7160,
7220*)
• Parastais ligustrs Ligustrum vulgare, plūmjlapu aronija
Aronia prunifolia un vārpainā korinte Amelanchier
spicata kaļķainos zāļu purvos (7230) un noraktos augstajos
purvos (arī) – pagaidām maz un reti, bet ar tendenci
izplatīties
• Bastarda tūsklape Petasites hybridus – dažkārt stādīta un
sekmīgi izplatās avoksnājos (7220*) (sen kultivēta
svešzemju suga)
• Puķu sprigane Impatiens glandulifera un sīkziedu
sprigane I. parviflora avoksnājos
• Parastā līklape Campylopus introflexus – noraktos kūdras
laukos. Potenciāli arī degradētos augstajos purvos (7120)?

Un acīmredzami nepiemērota purvu izmantošana...

Paldies par uzmanību!

