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LIFE+ projekts 

“Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās Latvijā” 2010.-2013.  LU

LDF – sadarbības partneris 

dabas aizsardzības plānu izstrādē

• Aizkraukles purvs un meži (Aizkraukles novads)

• Aklais purvs (Jaunjelgavas novads)

• Rožu purvs (Salas novads)

• Melnā ezera purvs (Olaines novads)



Visas teritorijas



Dibinātas

• 1987.g. – Rožu purvs

• 1999.g. – Aklais purvs un Aizkraukles 

purvs un meži

• 2004. – Melnā ezera purvs



Eksperti, pētījumu jomas

• Hidrologs – A. Dēliņa

• Ģeologs – L. Kalniņa

• Biotopu un augu eksperti – U. Suško, R. Sniedze 

• Putnu eksperti – A. Petriņš, E. Račinskis

• Bezmugurkaulnieku eksperts – V. Spuņģis

• Zīdītāju eksperts – V. Pilāts

• Abinieku/rāpuļu eksperts - A. Čeirāns

• Saldūdeņu eksperti – U. Suško, V. Līcīte

• Papildus pētījumi – gliemji – D. Pilāte



Pašreizējā situācija 

• Teritorijas bioloģisko vērtību izpēte, 

plānoto dambju vietu kritisks izvērtējums

• Zonējuma izstrāde

• Apsaimniekošanas pasākumu plānošana

• Iespējamie ieteikumi teritorijas robežu izmaiņām

• Hidroloģijas un veģetācijas monitoringa 
uzsākšana pirms dambju veidošanas

• Teritorijas individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu izstrāde



Teritoriju izpētes pakāpe

• Aizkraukles purvs un meži (1995-1996, 2008-2009) 

sūnas 122, augi 234, gliemji 45, vaboles >200 sugas! 

• Aklais purvs un Rožu purvs, Melnā ezera purvs 

(g.k.  Emerald projekta dati)



Lūžņu sala, Apaļā sala

Apšu sala

Liepu sala, Vēversala, Kriju sala

Aizkraukles purvs

Kalna purs

Vērša sala

Bērzu salaVepra sala

Salmiņpurvs

Apšu sala

Garā sala

Kraukļu sala

Skalu purvs

Brūkleņsala



Teritoriju platības (ha)
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Putni. Īpaši aizsargājamās sugas
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Putni

1. Aizkraukles purvs un meži (21;  zivjērglis , melnais 

stārķis ).

2. Aklais purvs (19; jūras ērglis – blakus DL , melnais 

stārķis , daudz medņu riestu ).

3. Rožu purvs (13; zivju ērglis , melnais stārķis ).

4. Melnā ezera purvs (6; + 2 jaunas sugas).



Foto: A.Petriņš. Melnā ezera purvā



Augi 

1. Aizkraukles purvs un meži – 24 īp. aizs. vaskulāro augu 

sugas (3 jaunas)

10 īp. aizs. sūnu sugas (3 jaunas).

2. Aklais purvs – 13 īp. aizs. vaskulāro augu sugas (12 

jaunas!), 

8 īp. aizs. sūnu sugas (visas jaunas!)

3.  Rožu purvs – nebija zināma nevienas īp. aizs. suga, 

tagad 4.

4.  Melnā ezera purvs - nebija zināma nevienas īp. aizs. 

suga, tagad 4.



Aizkraukles purvs un meži



Liepu salā



Lakši Liepu salā (Aizkraukles purvs)



Bezmugurkaulnieki 

Abinieki

1. Sarkanais plaknis– Aklajā purvā. 

Purvuspāres – vairākos purvos. 

Mannerheima īsspārnis – Aizkraukles purvā.

2. Resnais pumpurgliemezis – Aizkraukles purvā.

3. Brūnais varžkrupis – Melnā ezera purvā



Zīdītājdzīvnieki, medības

1. Īpaši mazo susuru pētījumi (V. Pilāts)

2. Daudz mežacūku piebarošanas lauces Aizkraukles 

purva mežos...

3. Zosu medības Melnā ezera purvā?



Biotopi

Dabiskie meža biotopi (+)(Aizkrauklē 1/3 no terit.)

Vecas mežaudzes (200 g. un >) – Aklā purva

mežos

Latvijā īpaši aizsargājami biotopi (5)

Eiropas nozīmes meža biotopi (9)

(Aizkrauklē +9010, 3160; Aklajā ++ 91D0)







Problēmas 



1. Kūdras ieguve tiešā teritorijas tuvumā









1964.

2010.

2. Plānota jauna kūdras ieguve

2010.



Aizkraukles purvs (bijušais...)



...un esošais...



Nr. 2.  Jauni meliorācijas grāvji dabas liegumā?

Aizkraukles purvs

A mala



Aizkraukles purvs

ZR mala  pie gāzes vada





Nr. 3    Dambju vietas LIFE pieteikumā

1) Dambji netiks plānoti: 

ilglaicīgi, nostabilizējušies

meži 



2) Grāvja praktiski nav 

vai biotopā dambis nav 

nepieciešams



3) Dambis vajadzīgs, 

bet citā vietā 



4) Bebru darbi



Rožu purvs

Papildus nepieciešami

dambji



Nr. 4   Melnā ezera purvs – lidostas 15 km aizsargzonā







Nr. 5  Neskaidrības ar robežām

Rožu purvs



Nr. 6  Vērtīgi biotopi ārpus liegumu robežām

Aizkraukles purvs



Aizkraukles purvs



Nr. 7  Karstais laiks.......... 

Uvis



Aija





Uzraudzības grupu sanāksmes

sāksies septembrī



Paldies par uzmanību!


