
Projekta nosaukums: 

Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos 

Joma: 

Dabas aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzlabošana, vides izglītība un 

vietējās kapacitātes celšana. 

Projekta apraksts: 

Jūras piekrastes zonām visā pasaulē ir nozīmīga vides, ekonomiskā, sociālā, kultūras un atpūtas nozīme. 

Piekrastes teritoriju nākotne ir apdraudēta, jo pieaug sabiedrības spiediens uz ekosistēmām un palielinās 

klimata pārmaiņu ietekme, kas apdraud piekrastes attīstību kopumā (Piekrastes vadlīnijas, 2011). Latvijas 

Baltijas jūras piekraste ir izcila bioloģiskās daudzveidības teritorija, kurā ietilpst ES kopienas nozīmes 

biotopi – embrionālās, baltās, pelēkās un mežainās kāpas, boreālie meži un piekrastes pļavas. Apmeklētāju 

skaits piekrastē joprojām pieaug, un dabiskie biotopi galvenokārt tiek negatīvi ietekmēti no apmeklētāju 

aktivitātēm un neatbilstošas piekrastes apsaimniekošanas. Lai saglabātu Kopienas nozīmes apdraudētos 

piekrastes biotopus, vienlaikus veicinot vietējās ekonomikas attīstību, ir jācenšas saglabāt un atjaunot 

apdraudētos biotopus, pārvaldīt cilvēku darbību, kā arī izglītot sabiedrību, jo īpaši piekrastes pašvaldībās 

un vietējās skolas. 

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamā biotopa „Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas” vides apstākļus, 

struktūras un raksturīgo sugu sastāva uzlabošana vietās, kur biotops joprojām pastāv, bet ir sliktā 

aizsardzības stāvoklī (aizaudzis ar kokiem un krūmiem). Pelēkās kāpas ir dzīves vide tādām Biotopu 

direktīvā iekļautām retām un īpaši aizsargājamām augu sugām kā piemēram, Smiltāju neļķe Dianthus 

arenarius un pļavas silpurene Pulsatilla patens. 

Pelēko kāpu atjaunošana ir viena no galvenajām prioritātēm piekrastes sugu un biotopu aizsardzībā. Kā 

daļa no daudzām piekrastes kāpu sistēmām šie biotopi ir īpaši sarežģīti un ar zemu noturību, kam no 

saglabāšanas un apsaimniekošanas viedokļa ir nepieciešama īpaša uzmanība (Anderson A. 2018). 

Galvenā projekta aktivitāte: 

Galvenā projekta aktivitāte ir organizētu talku veidā veiktā priežu un citu nelielu koku un krūmu ciršana 

(līdz 12 cm diametrā) pelēkajās kāpās, kas veicinās sabiedrības iesaisti un izpratni par īpaši aizsargājamo 

biotopu aizsardzības nepieciešamību. Projekta teritorijā iekļautas divas Natura-2000 tīkla teritorijas un to 

apkārtne Baltijas jūras piekrastē Latvijā (Kurzemē) – dabas parki “Ragakāpa” (vietas kods: LV0303300) un 

“Engures ezers” (vietas kods: LV0302800) (1.attēls). 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz biotehnoloģisko pasākumu kompleksu, kura mērķis ir atjaunot vides 

apstākļus, veģetācijas struktūru (sugu sastāvu u.c.) vietās, kur pelēko kāpu biotops kādreiz pastāvējis vai 

joprojām pastāv, bet šobrīd ir sliktā aizsardzības stāvoklī. Barības vielu daudzums biotopā tiks tieši 

samazināts pēc koku un krūmu ciršanas, kas ir galvenais mērķis eitrofikācijas samazināšanai pelēkajās 

kāpās. 



1. attēls. Projekta teritorijas izvietojums Baltijas jūras Rīgas līča piekrastē Latvijā. 

Piekrastes ainava, kas no aizauguša pameža pēc tā izciršanas atkal kļūs par atklātāku biotopu, izmainīsies 

tieši, jo šobrīd koku un krūmu nobiras paaugstina augsnes auglību, kā arī veicina ekspansīvo augu sugu 

izplatīšanos. Pēc koku un krūmu ciršanas kāpām tipiskās veģetācijas atjaunošanās sagaidāma dažu gadu 

laikā. 

 

2.attēls. Ja pelēkā kāpa, kas tiek uzskatīta par vienu no prioritāri īpaši aizsargājamiem biotopiem, netiek 

kopta, tā pamazām aizaug un tur vairs nevar augt biotopam raksturīgie augi, piemēram, pelēkais ķērpis. 

Foto I. Bodnieks. 



Daudzviet pelēko kāpu biotopi nav labā ekoloģiskajā kvalitātē, pēdējās desmitgadēs ir samazinājies dabisko 

traucējumu – spēcīgu vētru biežums (kas ierobežoja barības vielu uzkrāšanos kāpās), tāpēc biotops 

straujāk aizaug ar kokiem un krūmiem.  

Daudzviet jūras piekrastē pelēko kāpu biotopu platībās sāk veidoties mežs ar nabadzīgu zemsedzi un 

zemāku bioloģisko daudzveidību. 

Pelēko kāpu kopšanas darbi tiks veikti atbilstoši speciālista sagatavotam atzinumam un darba plānam. 

Sagaidāmie rezultāti: 

Kopšanas darbu rezultātā palielināsies gaismas apjoms, uzlabosies biotopa kvalitāte, palielināsies 

bioloģiskā daudzveidība, veidosies ainaviskas dabas teritorijas iedzīvotāju atpūtai, kā arī palielināsies 

atklātās kāpu platības. 

  
3.attēls. Vietējās pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvalde, AS “Latvijas valsts meži” (apsaimniekotājs) un 

vietējās skolas tiks iesaistītas krūmu un priedīšu ciršanas darbos pelēkās kāpas biotopos. Foto: I.Bodnieks. 

Zinātniskie pētījumi vairāk nekā 20 gadu periodā norāda, ka pelēko kāpu biotopi aizvien vairāk aizaug ar 

kokiem un krūmiem, atklāto kāpu platības samazinās. Iegūtie pētījumu dati apkopoti pirms un pēc pelēko 

kāpu biotopu apsaimniekošanas dažādās piekrastes vietās Latvijā. Secināts, ka būtiskas pelēko kāpu 

veģetācijas izmaiņas vidēji notiek septiņu gadu periodā pēc apsaimniekošanas. Pētījumu rezultāti norāda, 

ka apsaimniekošanas rezultātā tipiskā pelēko kāpu veģetācija un atklātie smilšu laukumi palielinās, bet 

mežainu kāpu sugas un nobiru segums atjaunotajās platībās samazinās, kas norāda uz efektīvu pelēko kāpu 

biotopa kvalitātes uzlabošanos pēc to apsaimniekošanas (Barone I. 2021). 

Atklātās kāpu platībās ar pietiekamu gaismas daudzumu ir sastopama daudzveidīga kāpu veģetācija, kas 

raksturīga vienīgi kāpu biotopiem, vairums no tiem ir īpaši aizsargājami biotopi ne tikai Latvijā, bet visā 

Eiropā (4. attēls). Labas un izcilas kvalitātes pelēko kāpu biotopu raksturo atklātas kāpu teritorijas ar nelielu 

koku un krūmu aizaugumu, augsni klāj dažādas ķērpju, sūnu un zemo lakstaugu sugas. Šāds faktoru kopums 

rada vides apstākļus, kas ir labvēlīgi daudzām gaismas prasīgām sugām, tostarp gmelina alisei Alyssum 

gmelinii, garlūpai lapsenei Bembix rostrata, stepes čipstei Anthus campestris. Lielākā daļa pelēko kāpu 

biotopu ir radušies un pastāv pateicoties ilgstošai cilvēka darbības ietekmei. Agrāk pelēko kāpu biotopu 



platībās tika žāvēti zvejas tīkli, novietotas laivas un ganīti lopus. Mūsdienās tās galvenokārt tiek izmantotas 

kā atpūtas zonas. 

4.attēls. Pelēko kāpu biotopa (2130) izplatība Eiropā. Biotopa platības kartē attēlotas ar zilu krāsojumu. 

Attēls sagavots izmantojot Natura 2000 Network Viewer. http://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

PAMATDATI 

REĢIONS: 

Baltijas Zaļā josta – Piekrastes josla 

Tukuma un Talsu novadi, Jūrmalas pilsēta, Latvija 



IDENTIFIKĀCIJAS Nr. 

BC_06  

ĪSTENOŠANAS LAIKS 

24 mēneši (01/10/2022 - 30/09/2024) 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS 

39 590 EUR 

ĪSTENOŠANAS VIETA 

Vietas, uz kurām attiecas šis projekts, atbilst Eiropas Zaļās jostas teritorijām, jo abas projekta vietas atrodas 

Latvijā, Baltijas jūras Rīgas jūras līcī un Baltijas Zaļās jostas ģeogrāfiskajā apgabalā. 

ĪSTENOTĀJI 

Biedrība: Latvijas Zaļā kustība 

Adrese: Kr. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201 

E-pasts: zalie@zalie.lv  

Mājaslapa: www.zalie.lv 
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Vārds, uzvārds: Ilmārs Bodnieks 

amats: projekta vadītājs 

e-pasta adrese: ilmars.bodnieks@gmail.com 

telefona nr.: +371 26786191 
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