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Dabas aizsardzības pārvalde 
(Pārvalde) Ķemeru Nacionālajā 
parkā, Lielupes grīvas pļavās 
un Engures ezera dabas parka 
Mērsraga pļavās uzsāk lauka 
darbus, lai atjaunotu pļavas, 
purvus un uzlabotu dabiskos 
apstākļus piejūras mežos.

Kopumā biotopu atjaunošana 
plānota 40 īpaši aizsargājamās da-
bas teritorijās visā Latvijā. Galve-
nokārt darbi plānoti tajos biotopos, 
kuru pastāvēšana ir atkarīga no 
cilvēka darbības jeb apsaimnieko-
šanas. Daudzas īpaši aizsargājamās 
teritorijas kalpo kā sugu migrācijas 
koridori, tās ir zaļās infrastruktūras 
kodolzonas. Līdz ar to ir svarīgi no-
drošināt tajās esošo dabas vērtību 
saglabāšanu un apstākļus, kas ir 
piemēroti dažādām sugām. Dabas 
saglabāšanā ir nepieciešama siste-
mātiska un apzināta cilvēka līdz-
darbošanās, lai saglabātu specifis-
kas dzīvotnes un sugas, kuru dzīves 
vide gadsimtiem ilgi ir bijusi atka-
rīga no cilvēka saimnieciskās dar-
bības vai dabas procesiem — da-
biskiem traucējumiem, piemēram, 
uguns un plūdiem, kas mūsdienās 
tiek apzināti ierobežoti,» pauž Pār-
valdes ģenerāldirektors Andrejs 
Svilāns.
Ķemeru Nacionālajā parkā 
(ĶNP)
turpmāko divu gadu laikā plānots 
atjaunot un apsaimniekot kopumā 
240 ha īpaši aizsargājamo dzīvotņu, 
tostarp, uzlabojot dzīves apstākļus 
arī retām un īpaši aizsargājamām 
augu sugām, kā bezdelīgactiņai, 
smiltāju neļķei, meža silpurenei, 
Igaunijas rūgtlapei un daudzām ci-
tām, kas izzūd, jo to dzīvotnes aiz-
aug ar krūmiem, kokiem un strauji 
mainās vides mitruma režīms un 
apgaismojuma apstākļi.

Raganu purvs pēdējos 50 gados 
mitruma režīma izmaiņu dēļ kļuvis 
sausāks un vietumis pārvēršas par 
skraju mežu, zaudējot savu purva 
ainavu, jo izaugušās priedes ar labi 
attīstītu sakņu sistēmu un kuplu 
vainagu veicina ūdens iztvaikoša-
nu, atņemot augstajam purvam ne-
pieciešamo ūdeni. Lai palēninātu 
purva aizaugšanu, Raganu purvā 
134 ha platībā tiks novākts blīvā-
kais koku apaugums — nocērtot 
un pēc iespējas izvācot ātri augo-
šās priedes, bet saglabājot «purva 
priedes», kas pat 100—150 gadu 
vecumā ir pieauguša cilvēka augu-
mā. Samazinot purva aizaugumu 
ar kokiem, tiks apturēta šī purva 
degradēšanās un atjaunosies purva 
ainava, kādu varēja redzēt iepriek-
šējos gadsimtos.

Atjaunojamo dzīvotņu sarakstā 
ĶNP ir arī kaļķainie zāļu purvi. Pār-
traucot platību noganīšanu, meža 
lauces un purviņi lēnām aizaug ar 
krūmiem un kokiem, izspiežot no 
šīs dzīvotnes citas augu sugas, pie-
mēram, rūsgano melnceri, stāvlapu, 
iedzelteno un Rusova dzegužpirk-
stīti, purvāja vienlapi, bezdelīgacti-
ņu, parasto kreimuli. Rezultātā tās 
izzūd un kļūst retas un aizsargā-

Noslēdzies ozolu 
akūtās kalšanas 
zinātniskais pētījums

Trīs gadu laikā, sadarbojo-
ties vairākām Latvijas institūci-
jām, veikta situācijas izpēte, lai 
noskaidrotu ozolu akūtās kalša-
nas izplatību un attīstību Latvi-
jā. Kopumā Latvijā konstatēti 
28 ar ozolu akūto kalšanu slimi 
koki. Speciālisti nerekomendē 
inficēto koku nociršanu/izvāk-
šanu, bet gan turpināt novērot 
slimības attīstību.

2017. gadā pirmo reizi Latvijā la-
boratoriski apstiprinātas aizdomas 
par divu baktēriju (Gibbsiella qu-
ercinecans un Brenneria goodwinii), 
kas izraisa ozolu akūto kalšanu, 
klātbūtni ozolos Talsu paugurainē.

Pēdējos gados vairākās Eiropas 
valstīs bija konstatēti ozolu saslim-
šanas gadījumi ar ozolu akūtās 
kalšanas raksturīgiem simptomiem 
(nokaltuši zari, vainagu defoliāci-
ja, stumbra bojājumi, brūces no 
kurām izdalās eksudāts), tomēr 
laboratoriski slimība apstiprināta 
tikai Lielbritānijā, Šveicē un Polijā. 
Visplašāk slimība izplatījusies Liel-
britānijas ozoliem.
Ņemot vērā ozolu ekoloģisko, 
ekonomisko un sociālo nozīmi 
Latvijā,
2018. gadā par savstarpēju sadarbī-
bu zinātniskā pētījuma ietvaros vie-
nojās Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta «Silava» (LVMI) un Lat-
vijas Lauksaimniecības universitā-
tes valsts zinātniskās izpētes mežu 
apsaimniekošanas aģentūra «Meža 
pētīšanas stacija», Valsts augu aiz-
sardzības dienests (VAAD) un SIA 
«Amber wood».

Pētījumā VMD veicis ozolu 
mežaudžu apsekošanu visā Lat-
vijas teritorijā, VAAD Nacionāla 
fitosanitārā laboratorija, nostip-
rinot sadarbību ar Lielbritānijas 
Mežzinātnes izpētes laboratorijas 
zinātniekiem, izstrādāja ievākto pa-
raugu testēšanas metodiku; ierīkoti 
četri monitoringa parauglaukumi 
izolētās ozolu audzēs vietās, kur ir 
augoši ozoli ar apstiprinātu ozolu 
akūto kalšanu (Šķēdē, Kazdangā 

un Cīravā). Šajās audzēs LVMI 
Silava pētīja slimības simptomu 
progresiju un krāšņvaboles izplatī-
bu, kas tiek uzskatīta par vienu no 
slimības iespējamajiem pārnēsātā-
jiem. Pētījuma ietvaros šaurspārnu 
krāšņvabole netika konstatēta. Pa-
rauglaukumos ievākti un pētīti kok-
snes, lapu, augsnes paraugi, veikta 
sēņu augļķermeņu uzskaite, lai no-
teiktu patogēnās sēnes, kas varētu 
veicināt ozolu kalšanu.
Pētījumā secināts,
ka ozolu akūtā kalšana ir komplek-
sa saslimšana, kas sastopama visā 
Latvijas teritorijā, tā var attīstīties 
vairāku atšķirīgu faktoru (ne tikai 
baktēriju) ietekmē. Tās attīstību var 
ietekmēt arī abiotiski faktori, pie-
mēram, sausums. Ar ozolu akūto 
kalšanu inficētie ozoli ne vienmēr 
aiziet bojā. Inficēto koku izciršana 
mežaudzēs neaptur ozolu akūtās 
kalšanas izplatību, bet var negatīvi 
ietekmēt sēņu sugu, tai skaitā retu 
un aizsargājamu sugu, sastopamī-
bu. Pētījuma ietvaros nav noskaid-
rots slimības izplatīšanās vektors. 
Iespējams, ka ozolu akūtās kalša-
nas slimībai un pazīmēm ir ciklisks 
raksturs (vairāku gadu periodā), to-
mēr pētījuma ietvaros nav atrastas 
korelācijas ar slimības izplatību un 
meteoroloģiskajiem apstākļiem.
Speciālisti rekomendē inficētos 
ozolus necirst,
bet veikt to novērošanu, reģistrēt 
eksudāta klātbūtni, kā arī kopējo 
veselības stāvokli (piemēram, vaina-
ga vai zaru kalšanu). Ja inficēšanās 
pakāpe būtiski palielinās, jāsazinās 
ar VMD speciālistiem. Teritoriju 
īpašniekiem, kur aug ozoli, būtu 
jāpievērš pastiprināta uzmanība ve-
cākiem kokiem ar lielāku caurmēru, 
ko potenciāli var skart akūtā ozolu 
kalšana. Kalstošie koki apbūves te-
ritorijās un parkos, ja to vainagā ir 
sausie zari, jāapseko sertificētiem 
arboristiem un vienlaikus būtu jā-
veic vainaga sakopšanas darbi.

Dace Ūdre, 
Valsts augu aizsardzības dienesta 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atjaunos biotopus 
Ķemeru Nacionālajā 
parkā, Jūrmalā un 
Mērsragā

jamas. Tā kā tās ir vēl sastopamas 
ĶNP Kaņiera—Dūņiera—Slokas 
rajonā, tur plānoti šo dzīvotņu at-
jaunošanas pasākumi.

ĶNP senajās kāpās, kuras klāj 
priežu sili, ir piemēroti dzīves aps-
tākļi retai augu sugai — meža sil-
purenei. Ievērojot šī auga īpašās 
prasības, tā augšanas vietās tiks 
izcirstas otrā stāva egles un blīvais 
pamežs un tiks veidoti atvērumi. 
Pēc tam, kad nocirstais materiāls 
būs apžuvis, visi zari tiks salasīti, 
sakrauti kaudzēs un sadedzināti, tā 
radot atsegtus augsnes laukumus, 
kas būs piemēroti silpureņu sēklu 
uzdīgšanai nākamajos gados.

«Lai meža silpurene varētu vai-
roties, obligāti ir nepieciešama at-
segta augsne, kur sēklām iekrist un 
uzdīgt jau nākamajā gadā. Mežos, 
kuros ilgu laiku nav notikuši dabis-
kie traucējumi (ugunsgrēki, vējlau-
zes u. c.), parasti attīstās bieza sūnu 
sega un nobiru slānis. Šādos aps-
tākļos pats augs vēl kādu laiku dzī-
vo, zied, bet nogatavojušās sēklas, 
iekrītot biezā sūnu segā, nesasniedz 
augsni,» skaidro projekta vadītāja 
Inga Hoņavko.

Dzīvotņu atjaunošanas pasāku-
mi būs redzami arī Jaunķemeros — 
cilvēku ļoti apmeklētā un iecienītā 
vietā. Ņemot vērā, ka ugunsgrēki 
Latvijā netiek pieļauti cilvēka rek-
reācijai svarīgās vietās, piekrastes 
meži noveco — uzkrāj arvien lie-
lāku organisko vielu slāni, aizaug 
un aizzeļ ar lapu kokiem, krūmiem, 
tādējādi izspiežot no teritorijas īpa-
ši aizsargājamās sugas, piemēram, 
smiltāju neļķi un pļavas silpureni, 
un veidojot apstākļus, kas vairs nav 
piemēroti saulmīļiem — augiem un 
kukaiņiem, kas dzīvo mežainās kā-
pās. Vēl viens saulmīlis ir arī maza 
vabolīte — sveķotājkoksngrauzis, 
kas spēj dzīvot tikai saules apspī-
dētā, biezā, vismaz 150 gadus vecas 
priedes mizā un nevar pārcelties uz 
dzīvi citur.

Jaunķemeru meža un pludmales 
apmeklētāji nākamajos divos gados 
savām acīm varēs redzēt projekta 
laikā veiktos pasākumus, jo tiks iz-
cirsts biezais pamežs Jaunķemeru 

ceļa tuvumā, veco un lielo priežu 
vainaga projekcijas platībā tiks iz-
vākti stumbrus noēnojošie koki un 
krūmi, kā arī vairākās vietās, galve-
nokārt joslā starp kāpām un mežu, 
turpināsies invazīvās sugas — kro-
kainās rozes — ierobežošana.
Jūrmalā un Mērsragā

lielākoties plānota pļavu atjau-
nošana un apsaimniekošana. Pie-
mēram, Vecslocenes upes krastos 
15 ha platībā pļavu atbrīvos no 
aizauguma, kā arī veiks krūmu un 
koku sakņu un lielo ciņu frēzēša-
nu, zemsedzes diskošanu, lai zālāju 
sagatavotu regulārai pļaušanai, tā 
atjaunojot ne tikai aizsargājamu 
biotopu, bet arī uzlabojot ainavu 
pilsētas tuvumā.

Līdzīgi pļavas atjaunošanas darbi 
plānoti Lielupes grīvu pļavu terito-
rijā Jūrmalā, Lielupes krastā, pie 
dzelzceļa tilta, kur savulaik vērtīgu 
pļavu teritorijā ir bijuši ierīkoti maz-
dārziņi. Apsaimniekotājiem īpaši 
izaicinoša būs kādreizējo piejūras 
zālāju atjaunošana Mērsragā pašā 
jūras krastā. Šobrīd šie zālāji ir aiz-
auguši ar blīvām niedru audzēm, un 
tikai regulāra niedru pļaušana vai-
rākas reizes sezonā var dot iespēju 
no jauna ieviesties un sazelt piejūras 
zālājiem raksturīgajiem augiem.

Vairums mitro zālāju Latvijā 
patlaban ir sliktā stāvoklī, jo tie ir 
grūti apsaimniekojami ar mūsdie-
nu metodēm, kad nenotiek to no-
ganīšana kā sendienās. Šo vērtību 
saglabāšanai jāveic regulāra un 
ikgadēja uzturēšana, ko visās dzī-
votnēs, kas tiks atjaunotas projekta 
laikā, vēlāk turpinās veikt Dabas 
aizsardzības pārvalde.

Projekta «Apsaimniekošanas 
pasākumu veikšana īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās un mik-
roliegumos biotopu un sugu aiz-
sardzības stāvokļa uzlabošanai» 
kopējais budžets plānots 3,52 mil-
jonu eiro, un 85 procentus no tiem 
finansē Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonds. Projekta īstenošanas 
laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

Inga Hoņavko, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 

projekta vadītāja

Raganu purvs ir viens no lielākajiem Ķemeru Nacionā-
lā parka sūnu purviem. Tā rietumu malā esošie Sēru dīķi ir 
valsts nozīmes dabas piemineklis.          Mairitas Balodes foto

Edgara Lāča foto


