Atzinums par mežu, purvu un zālāju biotopiem valsts galvenā autoceļa
A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90km līdz ~25km
apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) plānotās trases vietā un plānotās darbības tiešās
ietekmes zonā
1. Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu: meži un virsāji,
purvi, zālāji.
2. Pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi,
apsekošanas laiks, atrašanās vieta un izpētes metodes
Apsekojamā teritorija ir valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža
(Grenctāle) posma no ~ 7,90km līdz ~25km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) trases vieta
un plānotās darbības tiešās ietekmes zona apmēram 100 m uz abām pusēm no plānotās
trases, izpētes teritorija paplašināta potenciāli īpaši aizsargājamu biotopu sastopamības
vietās. Teritorija apsekota 27.maijā, 18., 19. jūnijā, labos laika apstākļos. Teritorija
apsekota ar maršrutu metodi, veikta situācijas fotofiksācija. Eiropas Kopienas valstīs
nozīmīgie īpaši aizsargājamie biotopi tiek noteikti atbilstoši metodikai, kas ieteikta
rokasgrāmatā „Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas
rokasgrāmata. 2 precizēts izdevums” (Auniņš (red.), 2013). Latvijā īpaši aizsargājamie
biotopi iekļauti MK 05.12.2000. noteikumos Nr. 421. „Noteikumi par īpaši
aizsargājamu biotopu sarakstu”, bet īpaši aizsargājamo augu sugu saraksts norādīts
MK14.11.2000. noteikumos Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un
ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu”.
Atzinuma sagatvošanai izmantota pieejamā informācija par pētāmo apvidu.
3. Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam
statusam
Plānotās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un nerobežojas ar
īpaši
aizsargājamām
dabas
teritorijām
un
mikroliegumiem
(http://ozols.daba.gov.lv/pub/ ).
4. Atzinuma sniegšanas mērķis
Ietekmes uz vidi novērtējums (pasūtītājs: VAS „Latvijas valsts ceļi”, izstrādā SIA
„Vides eksperti”).
5. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, informācija par teritorijas reljefu
hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī
apsaimniekošanu norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes
platību īpatsvaru
Apsekojamā teritorija atrodas Ķekavas novadā, cilvēka darbības būtiski ietekmētās
platībās. Reljefs līdzens līdz viegli viļņains, mežos bieži sastopami kara laika ierakumi.
Teritorija ir meliorēta. Daļa platību atrodas uz pagājušajā gadsimtā iztrādātiem kūdras
laukiem, kas pēc tam apauguši ar mežu, vai transformēta apbūvei.
Mežu biotopus plānotā ceļa trases vieta kopumā šķērso apmēram 8,9 km lielu posmu.
Sastopami galvenokārt priežu nosusinātie meži uz nosusinātām minerālaugsnēm un
kūdras augsnēm. Egļu un bērzu meži sastopami salīdzinoši nelielās platībās.
Cilvēka darbības ietekme un apdzīvotu vietu tuvums ir būtiski ietekmējis mežu biotopu
veģetāciju, struktūru un kvalitāti. Gandrīz visās meža platībās novērojama augāja
sinantropizācija un eitrofikācija un “pilsētas mežu sindroms” (Laiviņš, 1998). Mežos
novērojama ietekmētiem piepilsētas mežiem raksturīga, agresīvas dārzbēgļu sugas
vārpainās korintes Amelanchier spicata intensīva krūmu stāva attīstība (1. attēls).
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Zemsedezes veģetācija līdz ar to ir nomākta un mežiem dabiski raksturīgās sugas
saglabājušās fragmentāri, mozaīkveidā. Esošie mežu masīvi ir fragmentēti, daudzviet
izcirsti izcirtumi, izkoptas jaunaudzes (2. attēls).
Dominējošā suga – priede Pinus sylvestris, var būt sastopama ar nelielu citu sugu
piemistrojumu (galvenokārt bērzu Betula spp.).

1. att. Vārpainā korinte apsekojamās 2. att. Bērzu jaunaudze apsekojamās
teritorijas mežos Ķekavas novadā.
teritorijas mežos Ķekavas novadā.

50 m attālumā no trases vietas, 4,57 ha platībā izdalīts īpaši aizsargājams biotops
„91DO* Veci vai dabiski boreālie meži”. Trases izbūve potenciāli neapdraud šī biotopa
saglabāšanās iespējas, jo ir teritoriāli pietiekami nodalīta.
Purvu biotopi paredzētās darbības teritorijā un Ķekavas apvedceļa trases tieša tuvumā
pārstāvēti kā apmežojušies degradēti (meliorēti) sūnu purvi. Labāk saglabājies grāvju
ieskauts purva 53 ha liels fragments 5,8 km posmā no trases sākuma uz autoceļa A7 pie
Rīgas robežas (1. pielikums). Šeit sastopamas tipiskas sūnu purvu augu sabiedrības,
saglabājies sfagnu paklājs. Kokaudzi veido viena vecuma,jaunas priedes, sīkkrūmu
stāvā: virši Calluna vulgaris, purva vaivariņš Ledum palustre, lakstaugu stāvs neiztiekts,
mozāikveida, sastopama makstainā spilve Eriophorum vaginatum, lācenes Rubus
chamaemorum, paretam polijlapu andromeda Andromeda polifolia, lielā dzērvene
Oxycoccus palustris. Sūnus tāvā sastopami nelieli dzegužlinu Politrichum ciņi, laukumi
ar slotiņu divzobi Dicranum polysetum. Susināšanas vairāk ietekmētās platībās
palielinās vaivariņu, bet samazinās sfagnu īpatsvars, vairāk izplatās Šrēbera rūsaine
Pleurozium schreberi un spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens. Palileinās apaugums
ar priedi, kas susināšanas uzlabotajos augšanas apstākļos veido leilākus ikgadējos
pieaugums un zaudē tipiskās purvu ekomorfas. Apmēram 53 ha atbilst Eiropas
Savienībā īpaši aizsargājam biotopa veidam „7120 Degradēti augstie purvi, kuros
iespējama vai noris atjaunošanās”. Biotopa atjaunošanās iespējas pazemina tā
atrautība no dabiska, mazietekmēta sūnu purva. Trases izbūves rezultātā, atbilstoši
plānošanas dokumentos paredzētajam transporta koridoram, tiks zaudēti 7,77 ha purvu
biotopu (no tiem, tieši zem trases apmēram 1 ha). Trases izbūve veicinās degradēto
purvu biotopu tālāku degradēšanos, kas izpaudīsies ar sīkkrūmu stāva īpatsvara
palielināšanos un sfagnu segas samazināšanos. Trases vietas izbūves tiešā tuvumā
atrodas izstrādāti purvi: Augstais tīrelis (26,2 ha), Rupuču purvs (129,2 ha), lielais
Franču tīrelis (20,9 ha) un tie neveic purvu ekoloģiskās funkcijas.
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1. tabula.
Plānotās darbības ietekmētie ES īpaši aizsargājamie biotopi
ES īpaši
aizsargājamais
biotopu veids

Atbilstošais
Platība
Latvijā īpaši
Natura 2000
aizsargājamais
teritorijās,
biotops
ha³
7120
Degradēti
nav
8271
augstie purvi, kuros
iespējama, vai notiek
dabiskā atjaunošanās

Platība
Latvijā
kopumā,
ha³
31700

Platība
IVN
teritorijā,
ha
60

Sagaidāmās
izmaiņas
īstenojot
plānoto darbību
samazināsies par
7, 77 ha

Zālāju biotopi izpētes teritorijā pārstāvēti ar kultivētām pļavām un ganībām, dabiskas,
sugām bagātas pļavas trases izveides vietā nav sastopamas. 4,3 km attālumā no trases
sākuma uz autoceļa A 7 pie Rīgas robežas, apmēram 107 m attālumā no trases malas un
20 m attālumā paredzētā trases koridora malas, pie saimniecības” Dzelzkalni” atrodas
1,34 ha liels, Eiropas Savienības nozīmes biotops „6120* Smiltāju zālāji” (3. attēls).
Augājs nesaslēgts, skrajš, sastopams kodīgais laimiņš Sedum acer, kalnu norgalvīte
Jasione montana, sarkanā auzene Festuca rubra, šaurlapu skarene Poa angustifolia,
mazā skābene Rumex acetosa, dzirkstelīte
Dianthus arenarius, šaurlapu ceļteka Plantago
lanceolata u.c. Zālāja turpmākā saglabāšanās
saistīta sausajiem augtenes apstākļiem un
apsaimniekošanu – nepieciešama zālāja pļaušana,
nopļautā materiāla izvākšana. Nepļauta pļava
visticamāk, aizaugs ar parasto priedi un slotiņu
ciesu. Daļa smiltāju zālāja saglabājusies zem
augstsprieguma elektropārvades līnijas, citas
blakusesošās platības zem elektropārvades līnijas
aizaug ar vārpaino korinti. Plānotā autoceļa
izveide nepadraud un neietekmē šī biotopa
turpmākās saglabāšanās iespējas.
Plānotās autoceļa trases tiešās ietekmes zonā
bieži sastopami ruderalizēti zālāji un pļavas, kas
aizaug ar slotiņu ciesu Calamagrostis epigeios.
Visā novadā, gan zālājos, gan ceļu un stigu malās
izplatās agresīvā Kanādas zeltgalvīte Solidago
canadensis.
3. att. Smiltāju pļava pie saimniecības
„Dzelzkalni”.

Izpētes teritorijā sastopami arī krūmāji, tīrumi un dārzi.
Ķekavas apvedceļa izbūvei paredzētajā teritorijā, kā arī līdzās esošajam valsts
galvenajam autoceļam A7 nav saglabājušies dabiski, cilvēku darbības neietekmēti
biotopi. Ķekavas apvedceļa izbūvei nepieciešamās platības teritoriju pārsvarā veido
ruderalizētas pļavas un nosusināti meži. Apmēram 0,4 km garā posmā autoceļa trase
šķērso īpaši aizsargājamu biotopu „7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai
noris dabiskā atjaunošanās”. Izbūvējot apvedceļu tiks samazināta biotopa ”7120
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Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās” platība par
apmēram 7,7 ha.
Teritoriju šķēršojošā Ķekaviņas upe nav saglabājusies kā dabisks biotops, tās gultne ir
padziļināta un iztaisnota (IVN materiāli).
6. Tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Paredzētās darbības teritorijā neatrodas neviena īpaši aizsargājama dabas teritorija, tajā
skaitā mikroliegumi.
Tuvākā īpaši aizsargājamā Natura 2000 dabas teritorija, vairāk kā 1600 m attālumā uz
Z, ZA, ir dabas parks „Doles sala”. Dabas parks izveidots 1987. gadā 1044 ha lielā
platībā,
lai
saglabātu
Doles
salas
ainavu
savdabību
(http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_%....).
Ķekavas apvedceļa izbūve atbilstoši piedāvātajam projektam, neietekmēs dabas parka
„Doles sala” dabas vērtības un neapdraudēs parka izveidošanas mērķu īstenošanu.
7. Īss piegulošās teritorijas raksturojums
Plānotais ceļa posms robežojas galvenokārt ar cilvēka darbības stipri ietekmētām un
pārveidotām teritorijām – lauksaimniecības zemēm, apbūvētām platībām, nosusinātiem
purviem un mežiem, kultivētiem zālājiem un tīrumiem. Apvidū veikta un turpinās mežu
izciršana. Visa plānotās darbības teritorija un tai piegulošās platības ir meliorētas.
8. Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas un to izplatības īpatnības, esošie un
potenciālie apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums
Izpētes teritorijā konstatētas divas MK14.11.2000. noteikumos Nr. 396. „Noteikumi par
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu” 2. pielikumā
„Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts” iekļautās sugas:
4.1. Apdzira / Huperzia selago,
4.5. Staipeknis, gada / Lycopodium annotinum.
Gada staipeknis nosusinātajos kūdrājos un mežos uz nosusinātām kūdras augsnēm
sastopams diezgan bieži, vietām veido plašas audzes. (4. attēls). Trases ietekmes zonā
konstatēta neliela apdziras Huperzia selago audze (1. pielikums). Gada staipeknis un
apdziras Latvijā sastopams dažādos skujkoku un platlapju - skujkoku mežos
(http://www.latvijasdaba.lv/augi/ly
copodium-...). Sugas ierakstītas
Latvijas
Sarkanajā
grāmatā
komerciāli
apdraudēto
sugu
kategorijā un iekļautas 14.11.2000.
MK
noteikumu
Nr.
396.
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo
sugu un ierobežoti izmantojamo
sugu sarakstu” 2. pielikumā
„Ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo sugu saraksts” (2.
tabula). Novērojumi liecina, ka
staipekņu sugas labi attīstās un
izplatās susinātās kūdras augsnēs,
gar grāvju malām, izcirtumos.
4. att. Gada staipeknis Lycopodium annotium
apsekojamās teritorijas nosusinātajos kūdrājos.
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Pārrunājot un konsultējoties par gada staipekņu sastopamību Latvijā ar citiem sugu
ekspertiem, apstiprinās viedoklis, ka gada staipekņi, ārpus tipisku dabisku mežu
biotopiem, varētu tikt uzskatīti par ietekmētu teritoriju indikatorsugām, liecinot par
susināšanas ietekmi. Līdzīgi vērtējama arī apdziru sastopamība. Izpētes teritorijā gada
staipeknis konstatētas vairākās vietās, plašās audzēs. Populācijas stāvoklis vērtējams kā
labs.
Īstenojot plānoto darbību tiks samazināta staipekņiem piemērotu dzīvotņu platības,
tomēr kopumā netiek apdraudētas labvēlīgas populācijas saglabāšanās iespējas, jo
apvidū ir izplatīti staipekņiem un apdzirām piemēroti susinātie meži, purvi un izcirtumi.
Biotopu direktīvas V. Pielikumā par sugām, kurām nepieciešami papildus
pētījumi, iekļauta arī sfagnu ģints.
Īstenojot plānoto darbību tiks nosusinātas līdz tam sfagniem piemērotās augtenes
apmēram 7,77 ha platībā (atbilstoši trases izbūvei nepieciešamo 7,77 ha platībā
biotopā „7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās”
2. tabula.
Apsekojuma laikā konstatētās īpaši aizsargājamās augu sugas un to
aizsardzības kategorijas
(http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol615297)
LSG*
kategorija

Eiropas**
direktīva

Aizsargājama
suga***

Mikrolieguma
suga****

Gada
staipeknis
Lycopodium annotium
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HD V

+

nav

Apdziras Huperzia selago
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HD V

+

nav

Sugas nosaukums

Sphagnum ģints

HD V

* Latvijas Sarkanā grāmata, 4. kategorija: nepietiekami pētītas sugas;
**Biotopu direktīva – Padomes direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas
un floras aizsardzību;
*** MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo
sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
**** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
(30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

9. Konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi,
apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums
Plānotās autotrases izbūves vietā konstatēts Eiropas Kopienas valstīs īpaši aizsargājams
biotops „7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās”.
Īstenojot plānoto darbību, biotopa aizņemtā platība tiks samazināta par 7,77. ha, bet
veidojamai ceļa trasei piegulošie degradēta purva biotopi nosusināsies vēl vairāk un
potenciāli pārveidosies par susinātu priežu mežu biotopu. Plānotās darbības apjomi
nav nozīmīgi ši biotopu veida saglabāšanai.
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Biologiski vErt-rgdko s[nu purvu un purvainu meZu biotopu aizsardzlba tiek
nodro5indta izveidotajds lpa5i aizsargdjamds dabas teritorijas. Tiek uzskatTts, ka biotops
,,7120 Degrad€ti augstie purvi, kuros iesp€jama vai noris dabiskZl atjaunoSands"
sastopams sam6rd bieZi visd Latvijas teritorijd, apm€ram 31700 ha platTb6. No tiem
apm€ram 8000 ha, jeb 25,2 o/o atrodas Natura 2000 tTkla -rpaSi aizsargdjamds teritorijds
(http://bd.eionet.europa.eu.... ).
10. Secinf,jumi par plf,notf,s harbrbas vai paslkuma ietekmi uz konstat€to sugu un
biotopu stivokli un biolofisko v€rtlbu, kii arl uz piegulo5o teritoriju un nosacljumi
darblbas vai pasikuma veiklanai:
- izbtivEjot trasi, par 7,7 ha tiks samazindta Tpa5i aizsargdjama biotopa *7120 Degradeti

'

augstie purvi, kuros noris vai iespEjama atjauno5ands" izplatTba;

-

ietekme uz r-pa5i aizsargdjamo biotopu ,,6120 Smiltaju zalAji" un ,,9010* veci vai
dabiski boredli meLi" ir neitrala;

"

- izp6tes teritorijd konstatEtas Tpa5i aizsargdjamas vaskuldro augu sugas gada staipeknis
Lycopodium annotium un apdziras Huperzia selago. Pldnotds darbTbas ietekme uz STm
sugdm v6rtEjama kd neitrala (lai gan jaunveidojamd cela trase SlErso gada staipek4u un
apdziru izplatTbas apgabalu, td kopumd neapdraud gada staipek4u un apdziru
populacijas ilgtspEjTgu saglabaSano apvid[);
- pldnotds trases vietd sastopamie meZu un zdldju biotopi ir

ruderalizEti.

Ianantotd literattira un interneta resursi:

-

Auni45 A. (red.) 2013. Eiropas SavienTbas aizsargdjamie biotopi Latvijd. Noteik5anas
rokasgrdmata.2. precizdts izdevums. Latvijas Dabas fonds, RIga, 356.

Laivi45 M. 1998. Latvijas boredlo prieZu meZu sinantropizdcija un eitrofikacija. LU
BiogeogrSfijas laboratorija, I 37. lpp.
http:#ozol s.daba. st:v" lv;'publ

htlp:,{rvrvrv.claba.gcr,.lviuplaarilFilei I}APi-apstiprinlDP_Dolessalas-09.r:df

Atzinums sagatvots uz7 lpp., iesniegts SIA "Vides eksperti".

ilr.hnlr/.Q,

Sugu un biotopu eksperte
Dr.geogr. Inese Silamikele
(vaskuldro augu, meZu un virsdju, purvu, zdldju
biotopu eksperta sertifikdts Nr.019., derTgs lTdz 01.07.2018)
01.07 .2016.

'

:

1. pielikums.
Autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90km līdz ~25km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) plānotās
trases vietā un plānotās darbības tiešās ietekmes zonā konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes
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Atzinums
par biotopa “7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā
atjaunošanās” turpmākās saglabāšanās iespējām izbūvējot Ķekavas apvedceļu
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045) izskatot SIA
“Vides eksperti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējumu par VAS “Latvijas Valsts
ceļi” valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no
7,9 km līdz 25 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) plānotās būvniecības ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu, 12.09.2016. vēstulē Nr. 4.5.-20/6720, 2. punktā uzdeva
izvērtēt iespējamos pasākumus, kas varētu novērst apvedceļam piegulošo ES īpaši
aizsargājamā biotopa “7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris
dabiskā atjaunošanās” platību nosusināšanos un aizsargājamā biotopa
transformēšanos citos biotopu veidos.
IVN ziņojumā norādīts, ka plānotā apvedceļa trase tieši ietekmē un samazina
aizsargājamā biotopa “7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris
dabiskā atjaunošanās” platību par 7,7 ha, tāpat paredzama trasei tieši piegulošo purva
biotopu lielāku platību transformēšanos citos biotopos nosusināšanas rezultātā.
Izvērtējot konkrēto situāciju, redzams, ka plānotā trase šķērso pagājušā gadsimta
otrajā pusē nosusinātos purvu masīvus (1.attēls). Izveidots plašs meliorācijas tīkls,
grāvji safragmentējuši nosusināmo teritoriju. Nosusināšanas rezultāta uzlabojušies
koku augšanas apstākļi un teritorija apmežojusies, izveidojušies priežu kūdreņi. Lai
gan platībās joprojām saglabājušās mitrumīlošas purvu biotopiem raksturīgas sugas,
šīs platības tomēr vairs nav saistītas ar dabiskiem vai mazskartiem purvu biotopiem.
ES īpaši aizsargājamā biotopa “7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai
noris dabiskā atjaunošanās” aktualizētajā interpretācijā tiek atzīts, ka biotopa
veiksmīga atjaunošanās paredzama, ja biotops saglabājis funkcionālu saistību ar
dabisku vai mazietekmētu purva biotopu. Reālajā situācijā, izbūvējot autoceļa trasi

1. attēls. Plānotā apvedceļa šķērsojuma vieta biotopā 7120.
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