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2016. gada 13. martā 
Rucavas novada pašvaldībai 

 
Eksperta atzinums 

 
par augu sugu un biotopu izpēti Rucavas novada Rucavas pagasta Papes 

Priediengals īpašuma „Ezermaļi” daļā (zemes kadastra Nr. 6484 001 0013). 
 

2015. gada 4. jūlijā apsekota īpašuma „Ezermaļi” teritorijas daļa, kurā paredzēts 
izstrādāt detālplānojumu, un tās tuvākā apkārtne ar mērķi novērtēt šeit sastopamo 
biotopu dabiskumu, to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, sakarā ar 
detālplānojuma izstrādi apsekotās teritorijas daļai.  

 Laika apstākļi – saule. Četru stundu laikā apsekota visa detālplānojuma 
teritorija, kā arī tās tuvākā apkārtne. 

 
Apsekotais zemes gabals atrodas Dabas parka „Pape” (NATURA 2000 

teritorija) neitrālajā zonā un dabas lieguma zonā (detālplānojumā ietvertā teritorija 
skar tikai neitrālo zonu – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritoriju).  

 
Reljefs apsekotās teritorijas apkārtnē ir samērā līdzens, ar nelielu slīpumu ezera 

virzienā un zemu kāpu reljefu teritorijas ziemeļrietumu daļā.  
 
Apsekotās teritorijas rietumu daļa robežojas ar ciema ceļu, gar kuru ir neliels  

grāvis un krūmāju josla. Attālāk jūras virzienā (uz rietumiem) atrodas citi zemes 
gabali ar ēkām. Īpašuma „Ezermaļi” austrumu un dienvidaustrumu robeža skar 
aizaugošā Papes ezera rietumu krastu. Līdz neapaugušajam ūdensklājam ir samērā 
lielas teritorijas ar krūmāju (F.6.) un parastās niedres Phragmites australis 
audzēm, kā arī  biotopa 3.25.,643 Eitrofas augsto lakstaugu audzes (te un turpmāk - 
pirms aizsargājamā biotopa nosaukuma dots LR MK noteikumu Nr. 421 ”Noteikumi 
par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” atbilstošais punkts (05.12.2000., 
aktuālā redakcija 28.06.2013.) un ES biotopa kods saskaņā ar Eiropas Kopienas 
1992.g. Padomes Direktīvu 92/43/EEK, ar apzīmi „*” atzīmējot prioritāri 
aizsargājamos biotopus) ieslēgumiem zemā kvalitātē, kas daļēji sastopamas arī 
izpētes teritorijā (1. attēls 1. pielikumā; biotopu karte 2. pielikumā). Starp dažādu 
sugu kārkliem Salix spp. aug žogu dižtītenis Calystegia sepium, ārstniecības baldriāni 
Valeriana officinalis, parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea, parastā 
ciņusmilga Descampsia cespitosa u.c. Uz Ziemeļiem no apsekotā zemes gabala daļas 
atrodami tādas pašas zālāju un mežu biotopi kā apsekotajā zemes gabala daļā. 

 
Īpašuma „Ezermaļi” centrālajā daļā ir ēku komplekss, ko ieskauj parkveida 

koku stādījumi (parastā liepa Tilia cordata, parastā kļava Acer platanoides, baltais 
vītols Salix alba f. argentea u.c.), pagalms, nelieli sakņu dārziņi un citu kultūraugu 
stādījumi (2. attēls 1. pielikumā), ko var uzskatīt par biotopu kompleksu, kas saistīts 
ar ciemu  dzīvojamo apbūvi (Latvijas biotopu klasifikatora kods - L.2.). Šajā 
kompleksā un gar tā ārmalām ir arī ruderāli biotopi (K.), kuros galvenokārt dominē 
nezāļu tipa sugas - ložņu vārpata Elytrigia repens, podagras gārsa Aegopodium 
podagraria, meža suņuburkšķis Anthriscus sylvestris , lielā nātre Urtica dioica u.c. (3. 
attēls 1. pielikumā). Ruderāli biotopi aizņem nelielu teritoriju arī zemes gabala 
dienvidu malā, vietā, kur ir uzglabātas nopļautas niedres, kas tagad ir daļēji 
sadalījušās, iznīcinot dabisko augāju (4. attēls 1. pielikumā). Te aug atsevišķas nezāļu 
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tipa sugas – parastais deviņvīruspēks Verbascum thapsus, tīruma usne Cirsium 
arvense, mazā zaķskābene Rumex acetosella u.c. 

  
Zālāji, kas ietver dzīvojamo apbūvi ir samērā zemes kvalitātes – indikatorsugu 

skaits ir minimāls un tās izplatītas nevienmērīgi. Biežāk sastopamā dabisko pļavu 
indikatorsuga ir dzirkstelīte Dianthus deltoides – tā vietām sastopama pat kā 
dominants. Lielākajā zālāja daļā ir labi izveidota velēna, sugu kopējā daudzveidība ir 
augsta. Atkarībā no augsnes auglības un mitruma apstākļiem, zālājos dominē 
atšķirīgas augu sabiedrības. Latvijas un ES aizsargājamam biotopam 3.17., 6120* 
Smiltāju zālāji ir sausākajās vietās un te dominē liektā ciņusmilga Deschampsia 
flexuosa, smilts grīslis Carex arenaria, parastā smilga Agrostis tenuis, aitu auzene 
Festuca ovina, zāllapu virza Stellaria graminea u.c. (5. attēls 1. pielikumā). Šajā 
biotopā sastopamas Latvijas Sarkanajā grāmatas 3. kategorijā ierakstītās sugas - 
vīnkalnu sīpols Allium vineale un ķiploku sīpols Allium scorodoprasum, kā arī LR 
MK 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo 
sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”; LR MK 2012.g. 
18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” un Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā ierakstītā augu suga - 
sīpoliņu gundega Ranunculus bulbosus. Zālāji, kas atbilst Latvijas un ES 
aizsargājamam biotopam 3.27., 6510 Mēreni mitras pļavas, izvietotas tuvāk ezera 
piekrastes joslai. Te dominē pūkainā pļavauzīte Helictotrichon pubescens, pļavas 
skarene Poa pratensis, pļavas auzene Festuca pratensis, villainā meduszāle Holcus 
lanatus, vanagu vīķis Vicia cracca u.c. (6. attēls 1. pielikumā) Pāreja starp minētajiem 
zālāju biotopiem ir pakāpeniska, tāpēc biotopu kartē atzīmēta ar raustītu līniju, bet 
fragmentārās 3.25.,643 Eitrofas augsto lakstaugu audzes biotopu kartē nav atsevišķi 
izdalītas. Visiem zālāju biotopiem ieteicamais apsaimniekošanas veids ir pļaušana, 
novācot nopļauto zāli.  

 
Nebūtisku teritoriju zemes gabala rietumu malā aizņem Latvijas un ES 

aizsargājamais biotops -  6.6, 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Tā 
kvalitāte ir zema, lai gan sastopamas biotopu raksturojošās suga - zilganā kelērija 
Koeleria glauca, kodīgais laimiņš Sedum acre, smilts grīslis Carex arenaria u.c. (7. 
attēls. 1. pielikumā). 

 
         Priežu meži apsekotās teritorijas ziemeļdaļā atbilst Latvijas un ES īpaši 
aizsargājama biotopa - 1.8., 2180 Mežainas piejūras kāpas – statusam ar samērā 
zemu vērtību (mežs nav vecs, nav izteikta kāpu reljefa, nav sastopami dabisko mežu 
struktūrelementi un indikatorsugas, liela antropogēnā ietekme). Vietā te sastopamas 
arī lapu koku sugas – āra bērzs Betula pendula un parastā apse Populus tremulus. 
Mežu zemsedzē dominē liektā ciņusmilga Deschampsia flexuosa, pļavas nārbulis 
Melampyrum pratense, meža zaķskābene Oxalis acetosella. 
 
         Jaukti lapu  koku meži ir veidojušies aizaugot pļavām un tie atrodas tuvāk 
ezeram. Nav sastopami dabisko mežu struktūrelementi un indikatorsugas. Zemsedze 
neviendabīga. Biotops nav bioloģiski vērtīgs.  

 
Tā kā detālplānojumā plānotā saimnieciskā darbība ir saistīta ar esošo ēku 

kompleksu un ar to saistītiem biotopiem, nav paredzama būtiska ietekme uz īpaši 
















