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Kopsavilkums 
 
Projekta norises vieta ir dabas liegums „Sakas grīĦi” Liepā jas rajona Sakas novadā (1. 

att.). 

Projekta mērėis ir dabas lieguma “Sakas grīĦi” dabas aizsardzības plāna prioritāro 

pasākumu ieviešana. 

Projekta galvenie rezultāti ir: 

1. Veikta eksperimentāla virsāju pĜaušana un augsnes uzirdināšana 0,1 ha 

platībā; 

2. Izvērtētas grīĦa sārtenes pavairošanas iespējas, cerus sadalot un izsējot 

sēklas; 

3. Sagatavots un uzsākts virsāju ar grīĦa sārteni apsaimniekošanas 

pasākumu efektivitātes monitorings, iegūta pieredze kā: 

    3.1. koku izciršana virsājos sekmē grīĦa sārtenes vitalitāti; 

                        3.2. virsāju pĜaušana ietekmē grīĦa sārtenes izplatīšanos; 

4. Apkopota informācija par iespējām atjaunot šo biotopu un palielināt tā 

platību; 

5. Noskaidrots grīĦa sārtenes populācijas stāvoklis dabas liegumā; 

 

Projekta rezultāti var tikt izmantoti dabas lieguma „Sakas grīĦi” dabas aizsardzības 

plāna turpmākā ieviešanā, Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji 

ar grīĦa sārteni aizsardzības plāna sagatavošanai Latvijā, GrīĦu dabas rezervāta dabas 

aizsardzības plāna izstrādē, Natura 2000 teritoriju monitoringa realizācijā un atskaišu 
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sagatavošanai Eiropas Komisijai par Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 

Slapji virsāji ar grīĦa sārteni saglabāšanās stāvokli valstī. 

 

Projekta vadītāja 
Dr. biol. Liene SalmiĦa 
 
Projekt ā iesaistītie eksperti 
Aigars Indriksons (hidroloăija, augsnes) 

Iluta Lūce (sīkkrūmu vecums, ikgadējie pieaugumi) 

Dr.biol. Ăederts IeviĦš (grīĦa sārtenes fotosistēmas efektivitāte) 

Edvīns RoziĦš (grīĦa sārtenes pavairošana) 

Vija ZnotiĦa (monitoringa metodika) 
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Ievads 
 

Slapji virsāji ar grīĦa sārteni Erica tetralix ir sastopami no Spānijas līdz 

Zviedrijas un Norvēăijas dienvidiem (Meusel et al. 1965, 1978, 1992) un to 

izveidošanās un pastāvēšana ir saistīta ar cilvēka darbību (Gimingham 1972, 

Ellenberg 1996, Webb 1998 b, Symes, Day 2003). Gan sausu, gan slapju virsāju 

apsaimniekošana agrāk bija daĜa no lauksaimniecības prakses un tiem ir ne tikai 

dabas aizsardzības, bet arī kultūrvēsturiska nozīme (Webb 1998 a). Tradicionāli 

slapju virsāju apsaimniekošana un uzturēšana ietver galvenokārt ekstensīvu 

ganīšanu, regulāru mozaīkveida dedzināšanu, pĜaušanu un augsnes virskārtas 

norakšanu dažādās proporcijās atkarībā no reăiona un vietas specifikas (Gimingham 

1994, Symes, Day 2003). Visi apsaimniekošanas veidi nodrošināja barības vielām 

nabadzīgas ekosistēmas, atklātu virsāju, pastāvēšanu. Taču mainoties 

ekonomiskajiem apstākĜiem, un līdz ar to arī lauksaimniecības praksei, virsāji vairs 

netika apsaimniekoti. Rezultātā, palielinoties barības vielu daudzumam augsnē 

izzūd virsājiem raksturīgās sugas un veidojas viena vecuma sugām nabadzīgi 

virsāji, kas aizaug ar kokiem un krūmiem. Šo procesu, īpaši graudzāĜu ieviešanos 

virsājos, dažviet sekmē augstais atmosfēras piesārĦojums ar slāpekli (Marrs 1993, 

Symes, Day 2003). Pašreiz sausi un slapji virsāji kopā Rietumeiropā aizĦem tikai 

350 000 ha (Diemont, Webb & Degn 1996, Webb 1998b). Līdz ar to aktuāla ir 

virsāju atjaunošana un uzturēšana. 

Latvija atrodas uz slapjo virsāju ar grīĦa sārteni un arī sugas, Erica tetralix, 

izplatības areāla austrumu robežas (Meusel et al. 1965, 1978, 1992), un šādi virsāji 

sastopami tikai Sakas un Pāvilostas apkārtnē. Aptuvenā biotopa platība Latvijā ir 200 

ha. Latvija uzskatāma par Erica tetralix un tātad, arī virsāju ar Erica tetralix, izolētu 

atradni. Pretstatā citām valstīm, kur šis biotops pārstāv atklātu vietu ekosistēmu, 

Latvijā mūsdienās slapji virsāji ar grīĦa sārteni ir skrajas, galvenokārt grīĦa tipa, 

mežaudzes, kur lakstaugu stāvā aug Erica tetralix. Klaji slapji virsāji ar grīĦa sārteni 

1930-ajos gados bija sastopami Pāvilostas un Sakas apkārtnē un to izveidošanās un 

pastāvēšana ir saistīta ar meždegām un ekstensīvu ganīšanu skrajās mežaudzēs uz 

ūdens necaurlaidīgiem cilmiežiem (Gailis 1958, LaiviĦa, LaiviĦš 1981). Nozīmīgākās 

slapju virsāju platības atradās GrīĦu rezervāta teritorijā, taču pēc rezervāta 

nodibināšanas 1936. gadā, kad tur tika aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība 
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un tika pastiprināti kontrolēta ugunsdrošība, virsāji pakāpeniski ir pārvērtušies par 

slēgtām mežaudzēm un pašreiz Erica tetralix ir reti sastopama suga dabas rezervātā. 

Virsāju aizaugšanu un tiem raksturīgo augu sugu izzušanu, visticamāk, ir sekmējusi 

arī meliorācija. Meliorācijas rezultātā, pazeminās ūdens līmenis virsājos, tiek sekmēta 

krūmu un koku attīstība un slapjie virsāji pakāpeniski pārvēršas par mitrām 

mežaudzēm.  

Visbiežāk slapjo virsāju atjaunošana notiek izcērtot kokus un krūmus, nopĜaujot 

vai nodedzinot virsājus un pēc tam atsākot ganīšanu. Meliorācijas ietekmētos virsājos 

tiek veikta grāvju dambēšana (Symes, Day 2003). Koku un krūmu izciršana samazina 

ūdens iztvaikošanu augtenē, uzlabo gaismas apstākĜus gaismas prasīgajām sugām, 

savukārt pĜaušana sekmē viršu Calluna vulgaris veăetatīvo atjaunošanos no 

snaudošajiem pumpuriem (Mohamed, Gimingham 1970, Symes, Day 2003), kā arī 

sekmē sugu daudzveidības palielināšanos virsājos, radot brīvas vietas citu sugu 

ienākšanai līdz atkal virši sasniedz savu dominējošo vietu šajā ekosistēmā 

(Grime1973, Horn 1975, Connell 1978, Huston 1979, 1994, 1999, Glenn-Lewin & 

van der Maarel 1992, Palmer 1994). 

1997. gada reto augu atradĦu inventarizācijas laikā tika atrasta jauna bagāta 

Erica tetralix atradne Sakas apkārtnē (Laime 1997), un, atkārtoti to apsekojot 2003. 

un 2004. gadā, kvartālos, kur tika konstatēta vislielākā sugas koncentrācija, nodibināts 

dabas liegums „Sakas grīĦi” 170 ha platībā. Dabas liegums „Sakas grīĦi” ir labākā 

zināmā Eiropas Padomes Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji ar 

grīĦa sārteni vieta Latvijā. 2004. gadā, pēc A/S „Latvijas Valsts meži” 

Dienvidkurzemes mežsaimniecības pasūtījuma, dabas liegumam izstrādāts un 

apstiprināts dabas aizsardzības plāns, kurā kā prioritārie pasākumi minēti pakāpeniska 

nevēlamo koku un krūmu izciršana un virsāju atjaunošanas eksperiments.  

SaskaĦā ar dabas lieguma „Sakas grīĦi” dabas aizsardzības plānu (2004) biotops 

4010 Slapji virsāji ar grīĦa sārteni dabas liegumā „Sakas grīĦi” izdalīts 34 ha platībā, 

bet grīĦa tipa mežaudzes aizĦem 65,7 ha. 
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1.GrīĦu sārtenes Erica tetralix L. popul ācijas st āvoklis dabas liegum ā 
„ Sakas gr īĦi” 

1.1. Fitocenozes ar gr īĦa sārteni Erica tetralix L. 

Fitocenozes ar grīĦa sārteni aprakstītas 400m2 lielos parauglaukumos un 

parauglaukumos uzskaitītas visas augu sugas un noteikts to projektīvais segums 

procentos. Atsevišėi vērtēts koku, krūmu un lakstaugu stāvs. 

Dabas liegumā „Sakas grīĦi” var izdalīt divas meža fitocenozes ar grīĦa 

sārteni, atkarībā no dominējošās sugas lakstaugu stāvā – ar zilgano molīniju Molinia 

caerulea un ar sila virsi Calluna vulgaris. Koku stāvā abās fitocenozēs dominē 

parastā priede Pinus sylvestris. Bieži sastopamas sugas abās fitocenozēs ir brūklene 

Vaccinium vitis-idea, zilene Vaccinium uliginosum un stāvais retējs Potentilla erecta. 

Sabiedrībā ar Molinia caerulea, grīĦa sārtenes projektīvais segums ir līdz 1 % 

un sūnu stāvā sastop galvenokārt dažādas zaĜsūnas – spīdīgo stāvaini Hylocomium 

splendens, Šrēbera rūsaini Pleurozium schreberii. Krūmu stāvam raksturīga kadiėa 

Juniperus communis klātbūtne. Pēc dominējošajām sugām koku un lakstaugu stāvā tā 

vērtējama kā Pinus sylvestris – Molinia caeruela – Erica tetralix sabiedrība (2. att.).  

 

2. attēls. Pinus sylvestris – Molinia caeruela - Erica tetralix sabiedrība dabas 

liegumā „Sakas grīĦi”. 

Savukārt sabiedrībā ar sila virsi Calluna vulgaris (3. att.), grīĦa sārtenes 

projektīvais segums 400 m2  sasniedz pat 4 %. Šajā augu sabiedrībā sūnu stāvā dominē 

sfagni – smaillapu sfagns Sphagnum capillifolium, šaurlapu sfagns Sphagnum 

angustifolium, Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum, vietām - blīvais sfagns 
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Sphagnum compactum. Šajās vietās izdalīta Pinus sylvestris - Calluna vulgaris - Erica 

tetralix sabiedrība.  

Lielāko daĜu dabas lieguma aizĦem Pinus sylvestris – Molinia caeruela - 

Erica tetralix sabiedrība un tikai atsevišėās vietās sastopama Pinus sylvestris - 

Calluna vulgaris - Erica tetralix sabiedrība (3. pielik.). Galvenokāķt tās ir grīĦa tipa 

(Gs) mežaudzes (2., 3. pielik.). 

 

 
3. attēls. Pinus sylvestris - Calluna vulgaris - Erica tetralix sabiedrība dabas 

liegumā „Sakas grīĦi”. 

Dabas liegumā sastopamā augu sabiedrība atšėiras no citviet Eiropā 

sastopamajām augu sabiedrībām ar grīĦa sārteni. Visbiežāk šī suga sastopama slapjos 

klajos virsājos, kur koku stāva nav (Bannister 1966) un kurus ekstensīvi nogana. 

Nevērtējot koku un krūmu stāvu, sugu sastāvs Pinus sylvestris - Calluna vulgaris - 

Erica tetralix sabiedrībā ir līdzīgs citviet Eiropā sastopamajiem slapjiem virsājiem ar 

grīĦa sārteni (Bannister 1966).  

 

1.2. GrīĦa sārtenes vitalit āte  

Lauka pētījumu metodika 

Lai raksturotu dabas liegumā esošās grīĦa sārtenes vitalitāti izmērīti auga 

garākie dzinumi centimetros (N=65), noteikts ziedošo zaru skaits vienam augam 

(N=60), kā arī noteikts ziedu skaits (N=269) vienā ziedkopā dažādās fitocenozēs ar 

grīĦa sārteni. Pētījumi veikti 2007. gada jūlij ā, augustā 1., 2. parauglaukumā (89. 

kvartāla 12. nogabalā) un 88. kvartāla 1. nogabalā. Dzinumu garums mērīts ar 
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mērlenti no vietas, kur tas iznāk virs sūnu stāva. 1. parauglaukums reprezentē sugas 

suboptimālo biotopu - grīĦa sārtene aug noēnojumā, kopā ar Calluna vulgaris. 2. 

parauglaukumā – kopā ar Molinia caerulea, koki un krūmi izcirsti 2006. gada rudenī. 

Šeit grīĦa sārtene sastopama mazāk nekā fitocenozē ar Calluna vulgaris. 

88. kvartāla 1. nogabalā grīĦa sārtene aug kopā ar Calluna vulgaris, koku stāvs skrajš, 

daudz ieplaku. GrīĦa sārtenes projektīvais segums 4m2 parauglaukumā sastāda līdz 

60%. 

 

Rezultāti un to interpretācija 

GrīĦa sārtenes garāko dzinumu garums variē no 13 cm 2. parauglaukumā līdz 

64 cm 88. kvartāla 1. nogabalā. Garāko dzinumu vidējais garums 1. parauglaukumā 

un 88. kvartāla 1. nogabalā ir par aptuveni par 10 cm lielāks nekā 2. parauglaukumā 

(1. tab., 4. att.). Savukārt ziedošo zaru skaits variē no 1 zara 88. kvartāla 1. nogabalā, 

1. un 2. parauglaukumos līdz 12 zariem 88. kvartāla 1. nogabalā. Arī vidējais ziedošo 

zaru skaits 2. parauglaukumā ir nedaudz mazāks nekā 1. parauglaukumā un 88. 

kvartāla 1. nogabalā (2. tab., 5. att.). Ziedu skaits variē no 2 (88.kv.1.nog.) līdz 16 (88. 

kv. 1.nog.) un vidējais ziedu skaits visās trijās pētījumu vietās ir līdzīgs (3. tab., 6. 

att.) 

 

1. tabula.  

GrīĦa sārtenes garākā dzinuma vidējais garums (cm) dažādos biotopos 

 

Vieta 

Pasākums Aritm. 

vid. N St. novirze 

1.prl. - 48,04 26 8,711 

2.prl izcirsts 37,94 18 9,508 

88.1 - 47,71 21 9,773 

Kopā  45,14 65 10,181 

 

N – mērījumu skaits 
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Dzinumu vid ējais garums,cm

0

10

20

30

40

50

60

88.kv.1.nog. 1. parauglaukums 2. parauglaukums

 

4.attēls 

GrīĦa sārtenes Erica tetralix dzinumu vidējais garums, cm  

 

2. tabula.  

GrīĦa sārtenes vidējais ziedošo zaru skaits dažādos biotopos 

Vieta 

Pasākums Vid. 

aritm. N St. novirze 

1 - 4,65 26 2,667 

2 izcirsts 3,40 15 2,165 

88.1 - 5,47 19 3,762 

Kopā  4,60 60 3,010 

N – mērījumu skaits 

Vidējais ziedošo zaru skaits, gb
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5. attēls 

GrīĦa sārtenes Erica tetralix L. vidējais ziedošo zaru skaits, gab. 
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3. tabula. 

GrīĦa sārtenes vidējais ziedu skaits dažādos biotopos 

Vieta 

Pasākums Vid. 

aritm N St. novirze 

1 - 10,81 120 2,055 

2 izcirsts 10,89 37 2,246 

88.1 - 10,55 112 2,233 

Kopā  10,71 269 2,154 

 

 

Vidējais ziedu skaits, gb
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88.kv.1.nog. 1.parauglaukums 2.parauglaukums

 

                6. attēls. 
              GrīĦa sārtenes Erica tetralix L. vidējais ziedu skaits dažādos biotopos 
 
Publicēti pētījumi par grīĦa sārtenes dzinumu garumu un ziedošo zaru skaitu 

netika atrasti. Vidējais ziedu skaits grīĦa sārtenei dabas liegumā „Sakas grīĦi” ir tuvs 

ziedu skaitam citviet Eiropā, kas ir no 4 līdz 12 (Bannister 1966). Garākie dzinumi un 

lielākais ziedošo zaru skaits ir tajās fitocenozēs, kur grīĦa sārtene aug kopā ar sila 

virsi, savukārt ziedu skaits abās šajās fitocenozēs ir līdzīgs. Visticamāk, ja, sārtenes 

dzinums sasniedz ziedēšanas stadiju, tad veidojas sugai raksturīgs noteikts ziedu 

skaits neatkarīgi no biotopa.  

 

2. GrīĦa sārtenes fotosist ēmas efektivit āte 
GrīĦa sārtenes fotosistēmas efektivitātes pētījumi tika veikti 1. un 2. parauglaukumos, 

ar mērėi noskaidrot vai koku un krūmu izciršana 2. parauglaukumā sekmē grīĦa 

sārtenes vitalitāti. Pētījumu rezultāti liecina, ka 2. parauglaukumā summārie vides 

apstākĜi ir labvēlīgāki fotosintēzes darbības nodrošināšanai nekā 1. parauglaukumā un 
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2. parauglaukuma augiem būs labāka vitalitāte un intensīvāka augšana, kā arī 

ziedēšana un sēklu ražošana nekā 1. parauglaukumā. Tātad, koku un krūmu izciršana 

ir sekmējusi grīĦa sārtenes vitalitāti. Taču arī 1. parauglaukumā sārtenes neuzrāda 

stresa pazīmes, lai gan atrodas daĜējā noēnojumā. Pētījuma metodika un rezultāti 

apkopoti 5. pielikumā. 

 

3. GrīĦa sārtenes popul ācijas vecuma strukt ūra  
Dabas liegumā „Sakas grīĦi” grīĦa sārtenes vairojas veăetatīvi, ar sānu zaru 

adventīvajām piesaknēm. Dīgsti, kas būtu dīguši no sēklām netika konstatēti. GrīĦa 

sārtene ar sēklām vairojas tikai traucētos biotopos (Bannister 1966) un dabas liegumā 

tādu biotopu nav.  

GrīĦa sārteĦu vecums noteikts 1., 2. parauglaukumā un sārtenes optimālajā biotopā – 

88. kvartāla 1. nogabalā. Vecuma un ikgadējo pieaugumu noteikšanai ievākti zari, 

nogriežot tos pie zemsedzes. Vecums un ikgadējie pieaugumi noteikti ar mikroskopu 

ar objektīva palielinājumu 40x (7. att.) un gadskārtu platumi mērīti ar 

datorprogrammu Lignovivion. 

 

 

7. attēls. Erica tetralix mikroskopiskais griezums. 

Dabas liegumā Erica tetralix vecums ir sekojošs: 1. parauglaukums – 4, 6, 6, 4 gadi; 

2. parauglaukums – 4, 5, 5, 5 gadi; 88. kvartāla 1. nogabals – 10, 10, 9 gadi. GrīĦa 

sārtenes maksimālais vecums ir 10 – 19 gadi (Bannister 1966, Schweingruber, 

Poschold 2005), tātad dabas liegumā aug vidēja vecuma sārtenes. 

Literatūrā ir atrodama informācija, ka sīkkrūmiem ir Ĝoti nozīmīgi vecuma 

noteikšanai izmantot to stumbra daĜu, kas ir pēc iespējas tuvāk sakĦu kaklam. Tas jo 
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īpaši attiecas uz indivīdiem, kuriem daĜa no auga ir iegrimusi sūnās un sūnu virspusē 

ir sastopamas auga jaunākās atvases. Sūnas vai arī bieži vien arī nobiras un augsne 

mēdz segt daĜu no sīkkrūmu stumbriem. Vecums starp indivīda jaunāko un vecāko 

daĜu – zariem un stumbru, var atšėirties no divi līdz pat septiĦi gadi (Schweingruber, 

Poschlod 2005).  

Datēšanu apgrūtina: 

• Viltus gadskārtas, kas gados, kad Ĝoti mainīgi klimatiskie apstākĜi. 

• Kad attiecīgajā gadā vispār neveidojas gadskārtas, ja apstākĜi ir bijuši 

Ĝoti nelabvēlīgi augšanai. 

• Tā sauktās ėīĜveida gadskārtas (wedging rings) – divas gadskārtas saiet 

vienā, kas visvairāk arī izpaužas sīkkrūmiem, piem., Arctostaphylos 

uva-ursi. Tādas gadskārtas noteiktas arī pētītajiem Erica tetralix 

paraugiem (8. attēls). Šāda tipa gadskārtas rodas gados, kad augam nav 

pietiekami daudz enerăijas, lai radītu pilnu gadskārtu.  

 

8. attēls. ĖīĜveida gadskārta (Erica tetralix). 

 

GrīĦa sārtenes ikgadējie pieaugumi 

1. parauglaukums  

Pieaugums – pirmajā gadā visiem paraugiem vērojams liels pieaugums, 

sabukārt, nākamajā – samazinājies. Tas ir raksturīgi jauniem koku un krūmu īpatĦiem.  
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Spriežot pēc gadskārtu pieauguma grafika, visi īpatĦi nereaăē vienādi uz vides 

apstākĜiem šajā parauglaukumā. Kopīgas tendences gadskārtu pieaugumā 2006. – 

2007. gada posmā vērojamas otram un ceturtajam īpatnim. Šiem īpatĦiem gadskārtas 

pieaugums, salīdzinot ar diviem citiem paraugiem, ir lielāks (9. att.). Šādas tendences 

skaidrojums varētu būt, ka parauglaukumā nav vienāds apēnojums vai arī apēnojums 

nav galvenais faktors, kas ietekmē šīs sugas īpatĦu augšanu.  
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9. attēls. Erica tetralixgadskārtu pieaugumi 1. parauglaukumā.  

2. parauglaukums  

Pieaugums – tendence, ka pirmajā gadā gadskārtu platums ir vislielākais un 

nākamajā, savukārt, tas samazinās, ir arī vērojama šī parauglaukuma īpatĦiem. Tāpat 

kā iepriekšējā parauglaukumā, arī šajā parauglaukumā nākamajos gados, visi īpatĦi 

kopumā nereaăē vienādi, jo tikai dažiem vērojamas kopīgas tendences 2006.- 2007. 

gada pieaugumos – trešajam, ceturtajam, piektajam īpatnim (10. att.). Veicot kopšanas 

cirti, bija sagaidāms, ka Eica tetralix būs vērojams pieaugums, kas liecinātu, ka augs 

jūtas labāk, taču tas nav novērojams. Tas skaidrojmas ar to, ka cirte veikta tikai 2006. 

gada rudenī, bet paraugi jau ievākti 2007. gada vasarā. Tas ir pārāk īss laiks, lai augs 

noreaăētu uz izmaiĦām. Iespējams, ka viennozīmīgāka audzes rekcija ir gaidāma pēc 

ilgāka laika perioda – 2008. gadā. Atkarībā no sugas, kokaugi mēdz pēc dažāda laika 

posma reaăēt uz izmaiĦām vidē – vienas sugas reaăē Ĝoti ātri (tajā pašā gadā vai pēc 

gada), bet citas, savukārt, reaăē pēc ilgāka laika posma (F. H. Schweingruber mutisks 

komentārs).  
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10. attēls. Erica tetralixgadskārtu pieaugumi 2. parauglaukumā. 

88. kvartāla 1. nogabals  

Pieaugums – tendence, ka pirmajā gadā gadskārtu platums ir vislielākais un 

nākamajā, savukārt, tas samazinās, ir arī vērojama šī parauglaukuma īpatĦiem. Tāpat 

kā iepriekšējā parauglaukumā, arī šajā parauglaukumā nākamajos gados, visi īpatĦi 

kopumā nereaăē vienādi, jo tikai dažiem vērojamas kopīgas tendences 2006.- 2007. 

gada pieaugumos – trešajam, ceturtajam, sestajam, savukārt otra grupu veido pirmais 

un piektais īpatnis (11. att.). 
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11. attēls. Erica tetralix gadskārtu pieaugumi 88. kvartāla 1. nogabalā. 

Salīdzinot visu trīs parauglaukumu īpatĦu vidējo gadskārtu pieaugumu rādītājus 

(gadskārtu platumi nav ar reālām vērtībām, bet tām, ko piedāvāja datorprogramma), 

vērojams, ka visiem ir līdzīga pieauguma tendence – no 2004. līdz 2006. gadam 

pieaugumi vairāk vai mazāk samazinās, savukārt jau 2006. – 2007. gada periodā 

pieaugums palielinās (12. att.). 

Tas pats vērojams arī Erica tetralix gadskārtu pieaugumiem 88. kvartāla 1. 

nogabalā. Šie rezultāti varētu liecināt par to, ka ir kāds Ĝoti svarīgs faktors, kas vienādi 
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ietekmē visas trīs parauglaukumu audzes. Iespējams, ka tas varētu būt klimats, kas arī 

ietekmē audzes mikroklimatu. Diemžēl Erica tetralix maksimālais vecums nav pārāk 

liels un tas apgrūtina statistiski pierādīt klimata ietekmi uz šīs sugas augšanu. Lai 

statistiski varētu pierādīt un apgalvot, ka klimats ietekmē augšanu ir nepieciešama 

vismaz 50 gadu garas klimatisko un koku gadskārtu rindas. Iespējams, ka klimata 

ietekmi varētu mēăināt analizēt anatomiskā līmenī. 
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12. attēls. Vidējie Erica tetralix gadskārtu pieaugumi trīs dažādos parauglaukumos.  
 

 

 

4. GrīĦa sārtenes pavairošanas iesp ējas 

4.1. GrīĦa sārtenes s ēšana 

90. kvartāla 8. nogabalā, kur tika nopĜauts virsājs, 2007. gada 5. maijā izsētas 

sārtenes 4 parauglaukumos (1., 3., 4., 11. un papildus - starp 4. un 5. parauglaukumu): 

tās paliktas zem sfagniem 9 vietās, aptuveni 5 – 10 cm dziĜumā (13. att.). GrīĦa 

sārtenes sēklas ievāktas 2006. gada rudenī un līdz izsēšanai, uzglabātas ledusskapī, + 

4° C temperatūrā. Ievāktajām grīĦa sārtenes sēklām LU Botāniskā dārza laboratorijā 

noteikta to dīgtspēja. Dīgšanas rezultāti dabā izsētajām sārtenēm novēroti 4 reizes 

veăetācijas sezonā: jūnijā, jūlij ā, augustā un septembrī. 

 
 

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

 
13. attēls. Izsēto Erica tetralix izvietojuma shēma 3. parauglaukumā 
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Rezultāti un to interpretācija 

GrīĦa sārtenes sēklu dīgtspēja bija 47 % (Ăederts IeviĦš, pers. ziĦojums). 

Nevienā no parauglaukumiem, kurā tika izsētas grīĦa sārtenes, izĦemot 3. 

parauglaukumu, grīĦa sārtenes dīgsti netika konstatēti (5. tab.). 2007. gada augustā 3. 

parauglaukumā konstatēti 5 – 10 grīĦa sārtenes dīgsti, kas atbilst 8 – 12 nedēĜu veca 

dīgsta morfoloăijai (Bannister 1966). 

Neskatoties uz Erica tetralix dīgšanai piemērotiem augtenes apstākĜiem - mitra, 

kūdraina augsne (Bannister 1966), 3. parauglaukumā tikai 1 no 9 iesētajām vietām 

tika konstatētas uzdīgušas sārtenes. Iespējams, ka tās varētu uzdīgt nākamajā gadā, jo 

sēklu dīgšanai nepieciešami 3 mēneši (Bannister 1966) un sēklas tika izsētas 5. maijā, 

taču pastāv arī varbūtība, ka citviet sēklas atrodas pārāk dziĜi un nespēj uzdīgt. Viršu 

un sārteĦu sēklu dīgšanu ietekmē arī apgaismojums un temperatūra (Bannister 1966, 

Tudor, Davies 2002). Optimālā temperatūra Erica tetralix dīgšanai ir 25 °C, taču tā kā 

tikpat produktīva dīgšana novērota 2° – 30° C temperatūrā (Bannister 1966), un vidējā 

gaisa temperatūra Pāvilostā 2007. gadā bija attiecīgi 8,4° C maijā, 16,2° jūnijā un 

16,2° jūlij ā (www.lvgma.gov.lv), ir pamats uzskatīt, ka temperatūras apstākĜi ir bijuši 

labvēlīgi sēklu dīgšanai. Tāpat arī gaismas apstākĜi 2007. gadā bija optimāli sēklu 

dīgšanai, jo pēc virsāja nopĜaušanas un priedīšu izciršanas parauglaukums atrodas 

pilnā apgaismojumā. 

 

4.2. GrīĦa sārtenes pavairošana ar ceru sadal īšanu 

Pasākums tika veikts 2007. gada 28. jūnijā, vadoties pēc meteoroloăiskiem 

apstākĜiem. Pirms tam bija 2 dienas lijis un paredzams lietus arī turpmākajās dienās. 

NokrišĦi ir Ĝoti svarīgs priekšnoteikums grīĦu sārtenes stādu ieaugšanai, jo sausā un 

karstā laikā stādītie stādi var neieaugt.  

Pasākuma realizācijas vieta bija 89. kvartāla 12. nogabals, netālu no 2. 

parauglaukuma. 6 kvadrātmetru platībā ar trimeri tika nogriezti purva malā augošie 

virši un molīnijas un izravētas to saknes. Šajā, līdz puskūdras slānim atkailinātajā 

augsnē, tika iestādīti tikko sarakti grīĦu sārtenes stādi. GrīĦu sārtenes stādi tika izrakti 

no stipri noēnotām vietām dabas liegumā, kur to populācijas nav vitālas un drīz 

izzustu dabiskā ceĜā. Tādejādi šie stādi tika pārnesti grīĦu sārtenei vairāk piemērotos 

gaismas apstākĜos. Pēc iestādīšanas stādi aplieti ar ūdeni. 
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Apsekojot sārtenes 2007. gada 8. augustā, konstatēts, ka tikai 25 % no pārstādītajām 

sārtenēm ir iesakĦojušās. Var secināt, ka sārteĦu pavairošana ar ceru dalīšanu un 

pārstādīšanu nav efektīva un šādu pasākumu turpmāk nav ieteicams izmantot. 

 

5. Virs āju atjaunošana 
Lauka pētījumi 

Lai noskaidrotu vai konkurējošo sugu, šajā gadījumā, parastā virša Calluna vulgaris, 

pĜaušana sekmē grīĦa sārtenes izplatību, 90. kvartāla 8. nogabalā 15 m rādiusā 2007. 

gada martā tika nopĜauti virši, kā arī tur augošie kociĦi, pirms tam veicot pilnu sugu 

uzskaiti 12 4 m2 parauglaukumos (3. parauglaukums). PĜaujot tika atstāti zemi guĜošie 

viršu zari. NopĜautie virši un kociĦi tika pēc pĜaušanas novākti no parauglaukuma. 

Papildus tam 2007. gada aprīlī zemsedze 2., 8. parauglaukumā 50x50 cm platībā, 

kopumā 7 vietās, tika uzirdināta ar kapli (14. att.), ar mērėi imitēt traucējumu. 

Izvēlētās vietās auga atsevišėas zaĜsūnas vai sūnu stāvs vispār nebija. Calluna 

vulgaris un Erica tetralix atjaunošanās sekmes vērtētas izskaitot sugas dīgstus un 

viršiem arī atjaunošanās centrus no snaudošajiem pumpuriem. Dīgstu skaits vērtēts 

klasēs: 1 – 1-10 dīgsti, 2 – 11-50, 3 – >50. 
 

    
    
    
    

 

    
    
    
    

2. parauglaukums 
2 relève 

8. parauglaukums 
8 relève 

14. attēls 

Uzirdināto 50x50 cm laukumu izvietojuma shēma 3. parauglaukumā 

Rezultāti un to interpretācija 
3. parauglaukums reprezentē mitru virsāju ar sila virsi Calluna vulgaris un nelielām 

priedītēm, kur vietām aug Erica tetralix. Citas biežāk sastopamās sugas bija Molinia 

caerulea, Vaccinium vitis-idea un Carex nigra, no sūnām – Dicranum polysetum, 

Pleurozium schreberii un Aulacomium palustre. 8. parauglaukumā 4 % aizĦem neliela 

ieplaka, kas neregulāri ir pildīta ar ūdeni. 2006. gadā Erica tetralix klātbūtne tika 

konstatēta divos no 12 parauglaukumiem. 2006. gada decembrī nopĜauti virši un 

izcirstas mazās priedītes un bērzi un nopĜautie sīkkrūmi un koki novākti no 

parauglaukuma. Zem koku vainagiem vismaz daĜēji atrodas 2., 6., 8. un 9. 

parauglaukums un tie ir parauglaukumi, kuri robežojas ar mežu. 
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Sugu daudzveidība 

3. parauglaukumā 2006. gadā konstatētas 10 vaskulāro augu sugas un 7 zaĜsūnu sugas 

un 1 ėērpju suga. 2007. gadā vaskulāro sugu skaits un sugas bija tādas pašas kā 2006. 

gadā, taču tika konstatētas tikai 6 zaĜsūnas un 1 aknu sūna nevis 8 zaĜsūnas kā 2006. 

gadā. 2007. gadā nevienā no parauglaukumiem netika konstatētas divas sugas – 

Calliergonella cuspidata un Calliergon giganteum, taču atrastas tādas sugas, kas 

iepriekš netika konstatētas vispār visā 3. parauglaukumā - Pseudoscleropodium purum 

(divos parauglaukumos) un Ptilidium ciliare (vienā parauglaukumā).  

Vidējais sugu skaits parauglaukumā un Simpsona daudzveidības indekss 2007. gadā ir 

nedaudz palielinājies, bet Simpsona dominances indekss – nedaudz samazinājies (4. 

tab.). Daudzveidības un dominances indeksu dati atbilda normālajam sadalījumam un 

t-testa rezultāti liecina, ka veăetācijas daudzveidības un sugu dominances atšėirības 

starp 2006. un 2007. gadu 3. parauglaukumā ir statistiski būtiskas (D: 3. parl. 

p<0,005; Dominance: 3. parl. p<0,005 ). 

4. tabula. 

Sugu daudzveidība (S), Simpsona daudzveidības indekss (D) un dominance 3. 

parauglaukumā 2006. un 2007. gadā  

 2006. gads 2007. gads 
3. parauglaukums    

S 10 10,8 
D  0,85 0,89 

Simpsona dominances rādītājs (1-D) 0,14 0,10 
 

Pirmajā gadā pēc traucējuma pētījumu rezultāti 3. parauglaukumā liecina, ka 

dominējošās sugas eliminēšana, tādējādi samazinot konkurenci starp sugām, kopumā 

ir sekmējusi sugu daudzveidības palielināšanos pēc traucējuma. Galvenās veăetācijas 

izmaiĦas ir Calluna vulgaris dominances samazināšanās un neliels Molinia caerulea 

projektīvā seguma pieaugums, kā arī atklātas augsnes laukumiĦu parādīšanās. Chytry 

un līdzautori izsaka pieĦēmumu, ka sugu daudzveidības palielināšanās virsājos pēc 

traucējuma ir atkarīga no atklātas augsnes esamības (Chytry et al. 2001). Molinia 

caerulea projektīvā seguma palielināšanās 3. parauglaukumā ir sugas reakcija uz 

atklātas augsnes laukumiĦu parādīšanos pēc virsāju nopĜaušanas un novākšanas, kā arī 

uzlabotiem gaismas apstākĜiem, tomēr turpmāk pārāk liels šīs un citu graudzāĜu sugu 
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projektīvais segums virsājos nav vēlams. Īslaicīga graudzāĜu dominance pēc virsāja 

nopĜaušanas tiek bieži novērota (Aerts 1993).  

Kā pozitīvs fakts jāmin, ka nav ieviesušās virsājiem neraksturīgas sugas. Tomēr 

Ħemot vērā to, ka vēl ir atklātas augsnes laukumiĦi, turpmākajos gados iespējama ir 

vēl citu sugu parādīšanās 3. parauglaukumā. Palielinātu Molinia caeruela un citu 

graudzāĜu parādīšanos virsājos var izraisīt arī augsts atmosfēras piesārĦojums ar 

slāpekli (Marrs 1993, Symes, Day 2003). Laika periodā no 1998. gada līdz 2006. 

gadam Liepājā slāpekĜa dioksīda gada vidējās vērtības pārsniedz apakšējā 

piesārĦojuma novērtēšanas slieksni (19,5 µg/m3) veăetācijas aizsardzībai 

(www.lvgma.gov.lv), un Ħemot vērā, ka Latvijā dominē dienvidrietumu vēji, nav 

izslēgta arī atmosfēras piesārĦojuma ietekme uz veăetāciju šajā reăionā.  

Vēl vairākus gadus ir sagaidāma sugu daudzveidības palielināšanās līdz 

izveidojas slēgts Calluna vulgaris augājs, un sāktos atsevišėu sugu izzušana, jo sila 

virsis atjaunojas lēni, brieduma fāzi sasniedzot ap 14 gadiem (Lane 1992). 

Maksimālais sugu skaits sausos virsājos ir konstatēts pēc 4 gadiem no traucējuma 

(pĜaušanas, dedzināšanas, augsnes virskārtas noĦemšanas) brīža, turklāt laiku, kurā 

tiek novērots maksimālais sugu skaits, ietekmē arī pētījumu parauglaukumu platība 

(Chytry et al. 2001). Tā kā 3. parauglaukumā mazo laukumu izmērs bija līdzīgs 

Čehijā ierīkoto parauglaukumu izmēram (3x3 m), iespējams, ka arī šeit maksimālā 

sugu daudzveidība tiks novērota pēc 4 – 5 gadiem.  

 

Calluna vulgaris un Erica tetralix atjaunošanās pēc pĜaušanas 

Rezultāti un to interpretācija 

3. parauglaukumā Calluna vulgaris projektīvais segums 2007. gadā bija no 1 % 

līdz 5 % un to veidoja galvenokārt atsevišėi 2007. gada pavasarī nenopĜautie virši. 

Virši, kas atjaunojušies no snaudošajiem pumpuriem tika konstatēti visos 

parauglaukumos, izĦemot 9. parauglaukumu, kurā Calluna vulgaris neaug, bet 

dominē Molinia caerulea, un tas netika nopĜauts, taču to skaits parauglaukumos bija 

mazs. Vidējais atjaunošanās centru skaits 50x50 cm laukumos bija 3,1. Savukārt 

viengadīgi viršu dīgsti tika konstatēti visos parauglaukumos, izĦemot 9. 

parauglaukumu. Vislielākais dīgstu skaits bija tajās vietās, kuros augsne tika sekli 

uzirdināta (5. tab.). Erica tetralix projektīvais segums 2. un 12. parauglaukumā nav 

mainījies, taču 2007. gadā suga netika atrasta 11. parauglaukumā, taču atrasta 9. 

parauglaukumā. 
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5.tabula 

Calluna vulgaris un Erica tetralix dīgstu skaits 3. parauglaukumā pēc virsāju 

nopĜaušanas un zemsedzes uzirdināšanas  

Parametrs/ parauglaukuma numurs 
 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Calluna vulgaris dīgstu skaits 1 3 1 2 2 1 1 3 0 1 3 2 
Erica tetralix dīgstu skaits 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calluna vulgaris atjaunošanās centru 
skaits, 50x50 cm kvadrātos 

3 5 3 4 3 5 4 5 0 2 4 0 

izsētas sārtenes x  x x       x  
nopĜauts virsājs x x x x x x x x  x x x 
uzirdināts  x      x     
bez apsaimniekošanas          x    

Apzīmējumi: D īgstu skaits klasēs 1 – 1-10; 2 – 11-50; 3 – >50 
 

Calluna vulgaris veăetatīvo atjaunošanos ietekmē to vecums un sezona, kad 

virši tiek pĜauti (Miller, Miles 1970). Ir pretrunīgi apgalvojumi attiecībā uz viršu 

vecumu, kuru sasniedzot, veăetatīvā atjaunošanās notiek lēni. Viršu vecums 3. 

parauglaukumā ir 14 - 20 gadi (Iluta Lūce, pers.ziĦojums), un tas ir vecums, kurā 

viršu atjaunošanās no snaudošajiem pumpuriem pēc pĜaušanas vai dedzināšanas vēl 

notiek produktīvi (Kayll & Gimingham 1965 pēc Miller, Miles 1970). Lai gan citi 

pētījumi liecina, ka viršu atjaunošanās spēja pēc nopĜaušanas samazinās jau tiem 

sasniedzot 10 gadu vecumu (Miller, Miles 1970). Fakts, ka virši ir sasnieguši savu 

maksimālo vecumu, varētu būt par iemeslu tam, ka 3. parauglaukumā viršu veăetatīvā 

atjaunošanās no snaudošajiem pumpuriem pirmajā gadā pēc nopĜaušanas ir tik vāja. 

Pastāv viedoklis, ka slapjos virsājos viršu maksimālais vecums ir tikai 20 gadi 

(Schweingruber, pers. ziĦojums) pretstatā sausiem virsājiem, kuros viršu vecums var 

sasniegt pat 40 gadus (Miller, Miles 1970). Tātad virši pētījumu vietā var būt jau ir 

sasnieguši brieduma un pat deăenerēšanās fāzi (Lane 1994). 3. parauglaukumā virsāji 

tika nopĜauti agrā pavasarī, kas tiek uzskatīts par piemērotāko laiku virsāju pĜaušanai 

(Miller, Miles 1970).  

Calluna vulgaris dīgstu skaits pēc viršu nopĜaušanas ir līdzīgs tam, kāds tika 

novērots Čehijā, sausos virsājos. Taču 3. parauglaukumā jau tanī pašā gadā pēc 

nopĜaušanas parādījās Calluna vulgaris dīgsti, pretstatā rezultātiem Čehijā, kur virši 

no sēklām uzdīga tikai otrajā gadā pēc pĜaušanas (Sedlakova, Chytry 1999).  
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Lai gan sārtenes tiek minētas kopā ar Calluna vulgaris kā sugas, kuru sēklas 

saglabājas sēklu bankā dažādās virsāja sukcesijas stadijās, tai skaitā, ja virsājs ir 

aizaudzis ar priedēm (Mitchell et al. 1998), 3. parauglaukumā, kur tika nopĜauti virši, 

Erica tetralix tika konstatēta tikai tajos parauglaukumos, kur tā auga 2006. gadā. Tam 

varētu būt trīs izskaidrojumi: 1) pirmajā gadā virsāju nopĜaušana un sekla 

uzirdināšana nav sekmējusi sārteĦu dīgšanu no sēklas bankas, 2) Erica tetralix sēklas 

ir sēklu bankā, taču sēklu uzdīgšana notiek lēnāk nekā Calluna vulgaris, 3) dotajā 

vietā sēklu bankā vispār neatrodas Erica tetralix sēklas. Taču Ħemot vērā to, ka, grīĦa 

sārtene Erica tetralix, galvenokārt vairojas veăetatīvi, ar sānu zaru adventīvajām 

piesaknēm (Bannister 1966), ir iespējama grīĦa sārtenes projektīvā seguma 

palielināšanās tajos parauglaukumos, kur suga jau konstatēta, jo ir izveidojusies brīva 

niša sugas izplatībai. 

 

 

6. Apsaimniekošanas pas ākumu efektivit ātes monitorings  
Lauka pētījumu metodes 

Lai noskaidrotu vai un kā koku izciršana ietekmē fitocenozi ar grīĦa sārteni, 2006. 

gadā tika ierīkoti 2 parauglaukumi 89. kvartāla 12. nogabalā. Vienu parauglaukumu 

ierīkoja vietā, kur tiks izcirsti koki, otru - vietā, kur netiks izcirsti koki. 

Parauglaukums ir aplis, kura rādiuss ir 15 m. ApĜa centrā noteiktas koordinātas LKS-

92 sistēmā. No parauglaukuma centra Z, D, R, A virzienā izvēlēti 12 pastāvīgie 

parauglaukumi 4 m2 platībā. Katra parauglaukumiĦa stūri atzīmēti ar mietiĦiem, uz 

kuriem uzrakstīts laukumiĦa numurs. LaukumiĦi ierīkoti ar 2 metru intervālu, un to 

izvietojums atzīmēts shēmā (15. att.). 2006. gadā katrā 4 m2 m parauglaukumā 

aprakstīta veăetācija, izmantojot Brauna-Blankē metodi, piecu ballu skalā reăistrējot 

katras šeit sastopamās sugas projektīvo segumu, kā arī novērtēts parauglaukumu 

noēnojums. Visas sfagnu sugas apvienotas un datu analīzē vērtēts sfagnu kopējais 

projektīvais segums. 2006. gada decembrī izcirsti koki 2. parauglaukumā.  

Sugu projektīvais segums un noēnojums visos parauglaukumos atkārtoti izvērtēts 

2007. gada jūlij ā, taču 2007. gadā novērtēts sugu projektīvais segums procentos, kas 

pēc tam pārvērtēts piecu ballu skalā, lai 2006. un 2007. gada dati būtu salīdzināmi. 
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15. attēls.  

                                                          4 m2 parauglaukumu izvietojums parauglaukumos
  
 
Rezultāti un to interpretācija 

1.parauglaukums reprezentē Pinus sylvestris – Calluna vulgaris – Erica tetralix 

sabiedrību. Reljefs līdzens visos 4 m2 parauglaukumos, izĦemot 2., 3., 4. un 5. 

parauglaukumus, kuros ieplakas aizĦem attiecīgi 45 %, 40 %, 1 % un 25 % no 

parauglaukuma. Biežāk sastopamās sugas ar lielāko projektīvo segumu bija Calluna 

vulgaris, Erica tetralix, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idea un sfagni, kā arī 

no zaĜsūnām Rhytidiadelphus triquetrus. Zilganās molīnijas Molinia caerulea 

projektīvais segums svārstās no 1 līdz 6 %, tikai 2. un 5. parauglaukumā tas ir 50 % 

un 35 %. Sūnu stāvu veido gan sfagni, gan zaĜsūnas, taču sfagnu segums ir nedaudz 

lielāks un atsevišėos parauglaukumos tas sasniedz pat 80 %. DeviĦi no 12 

parauglaukumiem atrodas vismaz 20 % zem koku vainagiem (1. tab.). Erica tetralix 

sastopama 11 parauglaukumos un 2006. gadā tās projektīvais segums 4 m2 

parauglaukumos visbiežāk nepārsniedza pirmās klases robežu pēc Brauna – Blankē 

skalas. Nekādi apsaimniekošanas pasākumi netika veikti šajā parauglaukumā (16. 

att.). 
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                                   16. attēls.  

    1. parauglaukums 2007. gada aprīlī 

 
2. parauglaukums reprezentē Pinus sylvestris – Molinia caeruelea – Erica tetralix 

sabiedrību. CiĦains reljefs, ko veido galvenokārt Molinia caerulea ciĦi. Ieplakas 

aizĦem no 3 % 6. parauglaukumā līdz 60 % 3. parauglaukumā. 9. parauglaukums 

atrodas periodiski pārplūstošā ieplakā, kas reprezentē blakus esošo ieplaku biotopu. 

2007. gadā, no aprīĜa līdz oktobrim, gruntsūdens līmenis parauglaukumā bija aptuveni 

10 – 20cm virs augsnes. Biežāk sastopamās sugas ar lielāko projektīvo segumu 

neskaitot Molinia caerulea, bija Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Erica tetralix, 

sfagni un no zaĜsūnām - Hylocomium splendens. Erica tetralix sastopama 9 

parauglaukumos un 2006. gadā tās projektīvais segums 4 m2 parauglaukumos 

visbiežāk nepārsniedza pirmās klases robežu pēc Brauna – Blankē skalas. Visbiežāk 

tika konstatēta tikai sugas klātbūtne. Sūnu stāvu veido gan sfagni, gan zaĜsūnas, 

vienlīdzīgās proporcijās, taču ne vieni, ne otri nepārsniedz 3. Brauna- Blankē klases 

robežas, kas ir līdz 50 % no parauglaukuma. Parauglaukumi atrodas zem koku 

vainagiem, izĦemot 9. parauglaukumu, un 2006. gadā noēnojums no koku vainagiem 

ir no 10 % 1. un 11. parauglaukumā līdz 90 % 5. parauglaukumā (6. tab.). Šajā 

parauglaukumā tika izcirsti koki un krūmi, atstājot dažas vecākās priedes (17. att.). 
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                                                      17. attēls.  

2. parauglaukums 2007. gada aprīlī 

 
Pēc koku un krūmu izciršanas 2. parauglaukumā 2007. gadā zem koku vainagiem 

atradās tikai 4 parauglaukumi (6. tab.). 3. parauglaukumā koku vainaga projektīvais 

segums nemainījās, jo koki, kas robežojās ar virsāju, netika nocirsti. Tāpat tas 

nemainījās 1. parauglaukumā, kur netika veikti nekādi apsaimniekošanas pasākumi. 

6. tabula 
1., 2. un 3. parauglaukuma noēnojums, %, 2006. un 2007. gadā 

 
1. prl. 2006 2007 2. prl. 2006 2007 3. prl. 2006 2007 
1. 80 80 1 10 0 1 0 0 
2. 60 60 2 20 20 2 20 20 
3. 80 80 3 80 80 3 0 0 
4. 60 60 4 50 0 4 0 0 
5. 30 30 5 90 0 5 0 0 
6. 20 20 6 50 0 6 30 30 
7. 40 40 7 30 0 7 0 0 
8. 0 0 8 70 70 8 20 20 
9. 0 0 9 0 0 9 70 70 
10. 40 40 10 40 30 10 0 0 
11. 30 30 11 10 0 11 0 0 
12. 0 0 12 70 0 12 0 0 

 
Sugu daudzveidība 

1.parauglaukumā 2006. gadā konstatētas 16 vaskulāro augu sugas un 7 zaĜsūnu 

sugas, bet 2007. gadā – 18 vaskulāro augu sugas un 7 zaĜsūnu sugas. 2007. gadā visos 

parauglaukumos konstatēts Carex nigra un vienā – Empetrum nigrum. Abas sugas 

netika atrastas 2006. gadā. Biežāk sastopamās sugas abos gados ir Calluna vulgaris, 
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Vaccinium vitis-ideae, Molinia caerulea, Erica tetralix un sfagni. 2. parauglaukumā 

2006. gadā 2. parauglaukumā konstatētas 26 vaskulāro augu sugas un 9 zaĜsūnu sugas, 

bet 2007. gadā – 32 vaskulāro augu sugas un 9 zaĜsūnu sugas. Sekojošas 6 vaskulāro 

augu sugas tika konstatētas tikai 2007. gadā: Galium uliginosum, Luzula pilosa, 

Lythrum salicaria, Carex vaginata, Juncus effusus, Salix rosmarinifolia. Visas 

iepriekš minētās sugas atrastas katra tikai vienā parauglaukumā. Iespējams, ka to 

klātbūtne nav pamanīta 2006. gadā.  

Abos parauglaukumos vidējais sugu skaits parauglaukumā un Simpsona 

daudzveidības indekss 2007. gadā ir nedaudz palielinājies, bet Simpsona dominances 

indekss – nedaudz samazinājies (7. tab.). Abu parauglaukumu daudzveidības un 

dominances indeksu dati atbilda normālajam sadalījumam un t-testa rezultāti liecina, 

ka veăetācijas daudzveidības un sugu dominances atšėirības starp 2006. un 2007. 

gadu 1. un 2. parauglaukumā ir statistiski būtiskas (D: 1. prl. p<0,005, 2. prl p<0,001,; 

Dominance: 1.prl. p<0,005, 2. prl p<0,001). 

7. tabula. 
Sugu daudzveidība (S), Simpsona daudzveidības indekss (D) un dominance 1., 2. un 

3. parauglaukumā 2006. un 2007. gadā  
 2006. gads 2007. gads 
1. parauglaukums    

S 11,8 13,5 
D  0,87 0,90 

Simpsona dominances rādītājs (1-D) 0,12 0,09 
2. parauglaukums    

S 15,5 16,8 
D 0,91 0,93 

Simpsona dominances rādītājs (1-D) 0,08 0,06 
3. parauglaukums    

S 10 10,8 
D  0,85 0,89 

Simpsona dominances rādītājs (1-D) 0,14 0,10 
 
Sugu projektīvā seguma izmaiĦas 1. parauglaukumā, kurā netika veikti nekādi 

apsaimniekošanas pasākumi, visticamāk, ir saistītas ar atšėirīgu eksperta vērtējumu 

2006. un 2007. gadā, nevis reālām izmaiĦām veăetācijā. Būtiskas atšėirības, pat divu 

klašu starpība, parādās to sugu projektīvā seguma vērtējumā, kuru projektīvais 

segums ir 2 līdz 4 klases robežās. 1. parauglaukumā tādas sugas ir Calluna vulgaris 

un Molinia caerulea, kā arī kopējais zaĜsūnu projektīvais segums. Līdzīgi varētu būt 

izskaidrojama Molinia caeruela un Calluna vulgaris projektīvā seguma būtiska 

samazināšanās 2. parauglaukumā, kur tika izcirsti koki un krūmi. Piemēram, Molinia 



 27 

caerulea samazinājās no 5 klases uz 2 klasi. Lai gan koku izciršana sekmē mitruma 

palielināšanos augtenē, Molinia cerulea, ja tā jau veido ciĦus, šādi mitruma apstākĜi 

negatīvi neietekmē (Taylor et al. 2001). Tātad, šādas izmaiĦas nevarētu notikt viena 

gada laikā. Taču ilgākā laika posmā pastāvīgi augsts ūdens līmenis tiek minēts kā 

viens no faktoriem, kas nosaka Molinia caerulea dominances pavājināšanos un 

nepieciešams Erica tetralix optimālai augšanai (Rutter 1955 pēc Loach 1966, 

Bannister 1964, Berendse, Aerts 1984). Turklāt, Ħemot vērā nokrišĦu daudzuma 

palielināšanās tendences Latvijā (Briede 2007), pastāvīgi augstais ūdens līmenis 2. 

parauglaukumā nākotnē var kĜūt par cēloni Molinia caerulea projektīvā seguma 

kritumam un sekmēt parauglaukuma pārpurvošanos.  

Erica tetralix projektīvais segums viena gada laikā nav mainījies, jo daudzgadīgie 

sīkkrūmi un koki uz vides apstākĜu izmaiĦām var reaăēt tikai pēc vairākiem gadiem 

(F. H. Schweingruber, pers. ziĦojums). Iespējams, ka tikai 2008. vai 2009. gadā varēs 

spriest par sugas projektīvā seguma izmaiĦām. Tomēr hlorofila a fluorescences 

pētījumu rezultāti 2007. gadā liecina, ka parauglaukumā, kurā tika izcirsti koki un 

krūmi, Erica tetralix fotosistēmas darbības efektivitāte ir lielāka nekā 1. 

parauglaukumā, kurā koki un krūmi netika izcirsti (Ăederts IeviĦš, pers. ziĦojums). 

Tāpēc, ir pamatoti uzskatīt, ka 2. parauglaukumā Erica tetralix projektīvais segums 

turpmākajos gados varētu palielināties. 

Par Erica tetralix augšanai labvēlīgiem vides apstākĜiem kopumā liecina arī fakts, ka 

analizējot sugas gadskārtu pieaugumus dažādos sugas biotopos dabas liegumā, 2006. - 

2007. gadā tie izrāda tendenci palielināties. Tas nozīmē, ka ir kāds vienojošs faktors, 

kas labvēlīgi ietekmē sugas pastāvēšanu. ěoti iespējams, ka tas ir klimats, taču, lai 

statistiski varētu pierādīt klimata ietekmi, nepieciešama vismaz 50 gadu garas 

klimatisko datu un sārteĦu gadskārtu rindas. Taču šādu datu rindu iegūt nav 

iespējams, jo grīĦa sārtenes maksimālais vecums ir 19 gadi (Bannister 1966). Dabas 

liegumā vecākās sārtenes ir 10 gadu vecas (Iluta Lūce, pers. ziĦojums). ĥemot vērā 

to, ka pēdējos 50 gados ir vērojamas temperatūras paaugstināšanās pirmajos piecos 

gada mēnešos un nokrišĦu summas palielināšanās (Briede, 2007), var secināt, ka 

klimatiskie apstākĜi Latvijā kĜūst arvien piemērotāki Erica tetralix pastāvēšanai un 

izplatībai. 
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7. Hidrolo ăisk ā stāvok Ĝa un augš Ħu raksturojums dabas liegum ā „Sakas 
grīĦi” 

Lai raksturotu gruntsūdens režīmu dabas liegumā “Sakas grīĦi” 2007. gada 

vasarā tika ierīkotas gruntsūdens novērošanas akas labos (18. att.) un sliktos (19. att.) 

sārtenes augšanas apstākĜos. Akas ieurbtas ar rokas urbi 1.5 m dziĜumā un izvietotas 

vienādmalu trijstūra veidā. Trijstūra virsotnes vērstas ziemeĜu, austrumu un rietumu 

virzienā. Trijstūra malu garums (attālums starp akām) 10 m. Gruntsūdens līmenis akās 

mērīts 1-3 reizes mēnesī ar 1 mm precizitāti, izmantojot rokas mērlentu. 

Novērojumu rezultāti atspoguĜoti 8. tabulā un 20. attēlā.  

 

7.1. Grunts ūdens l īmenis labos s ārtenes augšanas apst ākĜos 

Sārtenes labākos augšanas apstākĜus raksturo ievērojami augstāks gruntsūdens 

līmenis un augsnes mitrums. Tur ūdens līmenis visu novērojumu periodu atradās 

augstāk par augsnes virskārtu. Šī vieta atbilst tā sauktajam slapjā jeb viršu grīĦa 

variantam, ko raksturo virši, vaivariĦi, zilenes, arī molīnijas; sūnu stāvā sfagni, uz 

ciĦiem rūsaines. Mikroreljefa ieplakās visu gadu sastopami stāvoši virsūdeĦi, kas tur 

nepazūd pat vasaras sausuma periodā. Līdz ar to vieta pārpurvojas, attīstās augstā 

purva veăetācija, notiek intensīva kūdras veidošanās. Vienīgi uz mikroreljefa 

paaugstinājumiem sastopami sausi apstākĜi. Gruntsūdens līmenis novērojumu periodā 

svārstījies Ĝoti maz: Ħemot visas trīs akas, kas atrodas dažādos mikroreljefa apstākĜos 

– no 6.4 cm zem augsnes virskārtas līdz (jūlij ā) līdz 11 cm virs augsnes virskārtas 

(decembrī). Vidēji visām akām kopā šīs svārstības bijušas no 0.03 cm virs augsnes 

virskārtas līdz 6.8 cm virs augsnes virskārtas. Vidējais gruntsūdens līmenis visā 

novērojumu periodā bija 3.6 cm virs augsnes virskārtas. Gruntsūdens un virsūdens 

līmeĦa svārstības šeit ir atkarīgas no gadalaika un meteoroloăiskajiem apstākĜiem, 

tomēr šo svārstību absolūtās vērtības ir Ĝoti nelielas, kas liecina par hidroloăisko 

apstākĜu stabilitāti šajā grīĦu sārtenei labvēlīgajā biotopā. Novērojumu periodā ūdens 

līmeĦa kāpums no vasaras mazūdens perioda līdz decembrim bija pastāvīgs ar 

nelieliem pazeminājumiem oktobra un novembra vidū. Šo novērojumu dati liecina, ka 

grīĦu sārteni labvēlīgi ietekmē nedaudz (līdz 10 cm) virs augsnes virskārtas visu gadu 

stāvoši virsūdeĦi. 
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18. attēls. Meža nogabals grīĦa meža augšanas apstākĜu tipā ar labiem sārtenes 

augšanas apstākĜiem. 

8. tabula 

Gruntsūdens dziĜums, cm (ar mīnus zīmi, ja ūdens līmenis augstāk par augsnes 

virsmu).  

Labi sārtenes augšanas apstākĜi 
Slikti sārtenes augšanas 

apstākĜi 
Datums 

ZiemeĜu 
aka 

Austrumu 
aka 

Rietumu 
aka 

Vidēji 
ZiemeĜu 

aka 
Rietumu 

aka 
Vidēji 

30.07.2007. 6.4 -2.2 -4.3 -0.03    
30.09.2007. 5.0 -3.4 -5.8 -1.4 28.0 24.6 26.3 
07.10.2007. 3.0 -5.5 -7.7 -3.4 12.1 12.2 12.15 
21.10.2007. 2.4 -5.2 -6.8 -3.2    
27.10.2007. -0.1 -8.2 -7.3 -5.2 19.9 17.5 18.7 
03.11.2007. 1.4 -6.7 -7.5 -4.3 7.4 4.0 5.7 
16.11.2007. 1.9 -5.7 -7.5 -3.8 13.9 13.0 13.5 
25.11.2007. 1.4 -7.1 -7.9 -4.5 10.3 6.8 8.6 
08.12.2007. -0.9 -8.6 -11.0 -6.8 10.4 6.4 8.4 
 
 

7.2. Grunts ūdens l īmenis sliktos s ārtenes augšanas apst ākĜos 

Hidroloăiskā režīma atšėirību noteikšanai izraudzīts cits meža nogabals, kas 

vairāk atbilst zāĜu grīĦa raksturojumam. Tas izvietots aptuveni 2 km attālumā no 
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iepriekšējā nogabala. Šajā vietā, kas atrodas nelielā reljefa paaugstinājumā, arī ir 

priežu tīraudze ar blīvu molīniju aizzēlumu dzīvajā zemsedzē. Sastopami tikai 

atsevišėi reti izvietoti sārteĦu eksemplāri. Gruntsūdens līmeĦa svārstības šeit 

ievērojami lielākas: no 28 cm septembra beigās līdz 4 cm novembra sākumā. Vidējais 

gruntsūdens līmenis novērojumu periodā sastādīja 13.6 cm, kas ir par 17.2 cm dziĜāks 

nekā nogabalā ar labiem sārtenes augšanas apstākĜiem. Pagaidām gan mūsu rīcībā ir 

dati tikai par rudens periodu, tomēr tie jau šobrīd pietiekami labi ilustrē atšėirību starp 

abiem nogabaliem (20. att.). Tieši vasaras otrā puse un rudens periods piejūras 

klimatiskajos apstākĜos ir bagātākie ar nokrišĦiem, bet mazākais nokrišĦu daudzums 

ir ziemā. TādēĜ turpmāk analizējami hidroloăiskie apstākĜi arī citos gadalaikos. 

 

             

 

19. attēls. Meža nogabals grīĦa meža augšanas apstākĜu tipā ar sliktiem sārtenes 

augšanas apstākĜiem. 
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20. attēls. Vidējais gruntsūdens līmenis, cm labos un sliktos sārtenes augšanas 

apstākĜos (ar mīnus zīmi, ja ūdens līmenis augstāk par augsnes virsmu). 

 

7.3. GrīĦu hidrolo ăiskā režīma agr ākie pētījumi Latvij ā 

GrīĦu hidroloăija pētīta arī pagājušā gadsimta 50-tajos gados, kad pētot meža 

augšanas apstākĜus grīnī un tā apmežošanas iespējas, divdesmit parauglaukumos 

ierīkotas 30 gruntsūdens novērošanas akas, kurās ūdens līmenis mērīts ik pēc 5 

dienām (Gailis, 1956). Pētījumu parauglaukumi izvietoti 2 ăeogrāfiski atšėirīgās 

vietās. Pirmā parauglaukumu grupa izvietota toreizējās Liepājas mežsaimniecības 

teritorijā līdzenumā salīdzinoši netālu no mūsu izpētes objekta – dabas lieguma 

“Sakas grīĦi, Baltijas jūras piekrastē. Teritorijas kopējā platība aptuveni 10 tūkst. ha. 

No jūras līdzenumu atdala 0.5-1 km plata kāpu josla, bet no sauszemes – ar vietām 

saglabājušos Baltijas ledus ezera krasta pacēlumu un ziemeĜaustrumos ar Tebras upi. 

Otra parauglaukumu grupa izvietota toreizējās Dundagas mežsaimniecības teritorijā 

(ZiemeĜkurzemē) līdzenumā, ko šėērso vairākas nelielas kāpu grēdas. Reljefa 

paaugstinājumos izplatīts priežu sils, bet grīnis aizĦem līdzenās starpkāpu teritorijas.  

Laika periodā no 1950. gada jūlija l īdz 1953. gada septembrim analizētas sakarības 

starp koku vidējo augstumu, gruntsūdens līmeĦa svārstībām un iluviālā humusa 

horizonta biezumu. Pētījumā apstiprinājies, ka gruntsūdens līmeĦa svārstību raksturu 

grīnī nosaka reljefs, nokrišĦu daudzums un ūdens daudzums, kas iztvaiko no virsmas, 

kā arī transpirācijā patērētais ūdens. J. Gailis salīdzinājis grīĦa hidroloăisko režīmu 
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reljefa paaugstinājumos un pazeminājumos. Pēc viĦa pētījumiem mezo- un 

mikroreljefs, augsnes tips un hidroloăiskie apstākĜi grīnī ir Ĝoti atšėirīgi. Augstuma 

starpība starp mezoreljefa paaugstinājumiem un pazeminājumiem šėietami nav 

būtiska (30-80 cm), bet tā ir pietiekama, lai radītu citu faktoru būtiskas atšėirības. 

Atkarībā no atrašanās vietas paaugstinājumos vai pazeminājumos, izšėir, attiecīgi, 

sfagnu-viršu grīni un grīšĜu-molīniju grīni. 

Augstākais gruntsūdens līmenis J. GaiĜa pētījumā novērots pavasarī, kad grīĦa 

paaugstinātajās vietās tas bija 10-30 cm dziĜumā zem augsnes virsmas. Vasaras 

mēnešos – jūlij ā un augustā gruntsūdens līmenis pazeminājās līdz 1.5-2 m dziĜumam. 

Rudens lietavu periodā ūdens līmenis strauji paaugstinājās, sasniedzot otro 

maksimumu, kas bija salīdzinājās pavasara maksimumam. Ziemas periodā 

gruntsūdens palika tādā pašā līmenī, kāds bija sasniegts rudenī, un tikai ilgstoša sala 

apstākĜos bija novērojama neliela tā pazemināšanās. 

Mezoreljefa pazeminājumos gruntsūdens līmeĦa svārstības atkarīgas no tiem pašiem 

faktoriem kā paaugstinājumos, tomēr vērojama lielāka atšėirība starp maksimālajiem 

un minimālajiem līmeĦiem. Pavasarī un rudenī mikroreljefa pazeminājumi tiek 

aizpildīti ar ūdeni, bet vasarā gruntsūdens līmenis atkarībā no nokrišĦu daudzuma un 

temperatūras pazeminās līdz 1 m dziĜumam. Pateicoties līdzenajam reljefam, ūdens 

notece ir lēna un lielākā daĜa no nokrišĦu apjoma iztvaiko no virsmas un tiek patērēta 

transpirējot. Pēc J. GaiĜa atzinuma grīni nevar uzskatīt par purva tipu, jo vasarā tas 

izžūst un tādēĜ kūdras slānis tajā ir vāji attīstīts. Gruntsūdens līmenis paaugstinās tikai 

periodiski. 

J. Gailis savos pētījumos tomēr gruntsūdens līmeni grīnī nav analizējis saistībā ar 

grīĦu sārtenes sastopamību. Pēc hidroloăiskā režīma raksturojuma redzams, ka 

pētījums izdarīts augstākās un sausākās vietās nekā mūsu gadījumā. Turklāt dabas 

liegumā “Sakas grīĦi” labākie sārtenes augšanas apstākĜi ir nogabalā ar sfagnu-viršu 

veăetāciju, kas ir ievērojami slapjāks nekā nogabals ar molīniju dzīvajā zemsedzē. J. 

GaiĜa pētījumā slapjāks ir tieši t.s. grīšĜu-molīniju grīnis. 

Saistībā ar augšĦu ielabošanas iespējām meža audzēšanai dažos mazauglīgos meža 

augšanas apstākĜu tipos, grīĦu hidroloăija analizēta arī B. RokjāĦa zinātĦu kandidāta 

disertācijā (Rokjānis, 1957). Pētījumi veikti toreizējās Alsungas mežsaimniecības 

Sakas mežniecībā. Tomēr arī šajā darbā nav pētīts gruntsūdens līmenis saistībā ar 

sārtenes izplatību. Arī B. Rokjānis atsevišėi analizējis viršu un zāĜu grīni reljefa 

paaugstinājumos un pazeminājumos. Parauglaukumi atrodas 8-12 m augstumā virs 
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jūras līmeĦa. Gruntsūdens līmenis novērots izraktās augsnes bedrēs, kuru malā 

nostiprināta lata.  

Pēc B. RokjāĦa (1957) novērojumiem vasarā viršu grīĦa paaugstinājumos augsne 

izžūst līdz 40 cm dziĜumam un neuzrāda ne mazākās ūdens saistīšanas spējas, tādēĜ 

augi cieš no mitruma trūkuma. Viskarstākajā vasaras periodā mitruma saturs līdz 55 

cm dziĜumam noslīd zem 4%. 1955. gada ekstrēmi sausās vasaras laikā gruntsūdens 

līmenis viršu grīnī pazeminājās līdz 1.3 m. Bet ja iluviālajā horizontā ir izveidojusies 

nepārtraukta ūdeni necaurlaidīga rūsakmens-ortšteina kārta, tad reljefa zemākajās 

vietās viršu grīnī izveidojas periodiski slapjas augsnes ar raksturīgām virsējās 

pārpurvošanās iezīmēm. Šajās mitrākajās vietās izaug biezi un kupli virši, dzīvajā 

zemsedzē ieviešas sfagni un spilves, izveidojas biezs H horizonts. 

Arī zāĜu grīnī karstajā vasaras periodā mikropaaugstinājumos augsne izžūst līdz 30 

cm dziĜumam, tādēĜ augi cieš no mitruma trūkuma, traucēta arī mikroorganismu 

darbība. Virsējo horizontu augsnes mitruma saturs noslīd zem 5%. Toties pavasarī un 

rudenī zāĜu grīnis cieš no pārlieka mitruma. Reljefa zemākajās vietās zāĜu grīnī 

izveidojas periodiski slapjas augsnes ar raksturīgiem augiem zemsedzē. ZāĜu grīĦa 

dzīvā zemsedze raksturojas ar daudz lielāku sugu dažādību. Kā tipisku zāĜu grīĦa 

augu B. Rokjānis (1957) atzīmē arī grīĦu sārteni. Dabas lieguma “Sakas grīĦi” 

gadījumā sārtene vairāk sastopama viršu grīĦa reljefa pazeminājumos. Pēc B. RokjāĦa 

(1957) pētījumiem zāĜu grīĦa augsnei ir liela ūdens caurlaidība, bet paaugstinātas 

ūdens aizturēšanas spējas, jo augsne nosegta ar nedzīvo zemsegu, trūdaini-kūdrainu 

velēnu. Vasarā šīs īpašības izsauc mitruma trūkumu, bet pavasarī un rudenī – mitruma 

pārpilnību. Rezultātā tiek traucēta augsnes aerācija un organisko vielu sadalīšanās. 

Veidojas zemas bonitātes priežu mežaudzes. 

Sezonālā skatījumā B. Rokjānis (1957) konstatējis, ka palielinoties nokrišĦu 

daudzumam un pazeminoties mēneša vidējai temperatūrai ceĜas gruntsūdens līmenis 

un otrādi. Zemākais gruntsūdens līmenis (65 cm) zāĜu grīnī konstatēts 1955. gada 

augustā. Sākoties rudens lietus periodam gruntsūdens līmenis zāĜu grīnī strauji ceĜas 

un maksimumu sasniedz laika posmā no septembra līdz decembrim. ZāĜu grīĦa 

zemākās vietas pārplūst, veidojas virsējie gruntsūdeĦi. Ziemas periodā gruntsūdens 

līmenis pazeminās vidēji par 10 cm.  

Pavasarī sākas otrs gruntsūdens līmeĦa maksimums ar plašiem zāĜu grīĦa 

pārplūdumiem. Tikai jūnija mēnesī, atkarībā no gaisa temperatūras un nokrišĦu 
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daudzuma, gruntsūdens līmenis zāĜu grīnī sāk pamazām pazemināties uz noteces, 

transpirācijas un iztvaikošanas rēėina. 

Vasaras viskarstākajos mēnešos (jūlij ā un augustā), kad mēneša vidējā temperatūra 

pārsniedz +35°C un augsnes virskārta zāĜu grīnī sasilst līdz +50-60°C, izvaikošana un 

transpirācija ir visintensīvākās, gruntsūdens līmenis šajā laikā pazeminās. Rudenī 

temperatūrai pazeminoties, apstājoties transpirācijai un izvaikošanai, ūdens līmenis 

strauji ceĜas un sasniedz iepriekš minēto maksimumu. 

Augstais un nepastāvīgais gruntsūdens līmenis zāĜu grīnī B. RokjāĦa (1957) darbā tiek 

minēts kā galvenais koku augšanas traucējums. Tā rezultātā kokiem attīstās samērā 

sekla sakĦu sistēma, kura savukārt cieš no vasaras sausuma. Kā viršu, tā arī zāĜu grīnī 

gruntsūdens nepastāvīguma dēĜ intensīvāks veăetācijas periods ilgst tikai vidēji 3 

mēnešus (jūnijs-augusts). 

B. Rokjānis (1957) raksta, ka savulaik valdījis uzskats, ka Alsungas mežsaimniecības 

Sakas mežniecības grīĦus neesot iespējams nosusināt virsmas niecīgā krituma dēĜ un 

ka gruntsūdens līmenis šeit ir atkarīgs no jūras ūdens līmeĦa svārstībām, vētru laikā 

ūdenim ieplūstot no jūras. Tomēr pētījuma ietvaros triju veăetācijas periodu laikā šī 

parādība netika konstatēta. 

 

7. 4. Dabas lieguma “Sakas gr īĦi” augš Ħu raksturojums 
7.4.1. Augsnes labos sārtenes augšanas apstākĜos 
Augsni pamatā veido jūras pārskalotais smiltājs. Kāpu reljefa dotajā teritorijā nav. 

Augsnes profilā, apmēram 90 cm dziĜumā sākas akmeĦi un drupošas vizlas dzīslas. 

Sastopami: pelēkie granīti (ar kvarcu, laukšpatu un pelēkajām vizlām sastāvā); melnie 

granīti (dunīti, docīti), vizlas (biotīti, muskovīti un hlorītvizlas); ūdens un 

ăeoloăiskajos procesos slīpēti un griezti granīti ar sarkanbrūnu laukšpatu, baltu 

smalkgraudainu kvarcu, pegmatītu un migmatītu joslām; gaiši, no jūras gultnes ledāja 

izlauzti dolomīti (Baltijas jūras vidējais dziĜums ir 40 m, vietām 80 m). Vislielākie 

pēc izmēriem un masas ir sarkanbrūnie Baltijas jūras kvarcporfīri. 

Augsnes minerālo daĜu veido kvarca smiltis, kas ir barības vielām nabadzīgas 

(galvenokārt K un Ca). Vizlas bagātina augsni ar K, Fe un Mg. Laukšpati sadēdot dod 

K un mikroelementus, tomēr tie sadalās lēnāk. Lielais akmeĦu daudzums augsnē 

liecina, ka dabas lieguma teritorijā kādreiz bijis jūras liedags, kurā akmeĦus no 

Skandināvijas kalniem atnesuši kūstošā ledāja ūdeĦi. 
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Augsnes profilbedre rakta 2007. gada novembrī un decembrī, apraksts izdarīts 09. 

decembrī, augstas ūdeĦainības apstākĜos. Veikta horizontu izdalīšana un augsnes 

apraksts atbilstoši FAO metodikai. No katra horizonta ievākti augsnes paraugi 

ėīmiskajām analīzēm. Pēc pētījumu beigšanas augsnes profilbedres aizbērtas. 

                Aprakstīšanas gaitā augsnē izdalīti šādi horizonti: O (0-6.5 cm, horizonta 

biezums stipri svārstās atkarībā no mikroreljefa); H (6.5-15.5 cm, brūna kūdra); HA 

(15.5-26.5 cm, labi sadalījusies tumša kūdra); Eg (26.5-36.5 cm, eluviālais horizonts; 

šī horizonta biezums profilā mainās, vietām horizonts ir kārtains); Bhsg (36.5-50 cm, 

“spodic” jeb rūsakmens –ortšteina horizonts; izmircis, tādēĜ nav blīvs; veidojies pirms 

simtiem vai pat 4-5 tūkstošiem gadu (boreālajā klimatā) kā podzols, bet ūdeĦi to ir 

atmiekšėējuši un tumši brūnā krāsa ir izbalējusi); Bg1 (50-66 cm, iluviālais horizonts; 

pēc granulometriskā sastāva atšėiras no pārējiem, jo ir bagātināts ar smalkajām 

frakcijām; horizontā ir priežu saknes, kā arī smalkas, gaišas viršu vai vaivariĦu 

saknes); Bg2 (66-84.5 cm, horizontā vērojam stiprāk izteikta glejošanās); Cr (>84.5 

cm, cilmiezis un zilganpelēks vienlaidu gleja horizonts; mainās granulometriskais 

sastāvs – tas ir vairāk putekĜains vidējs smilšmāls, ūdeni vāji caurlaidīgs slānis, kas ir 

ievērojami sausāks par virs tā esošajiem horizontiem; horizontā ir arī rūsganbrūni 

plankumi – vairāk reducēti putekĜaini vidēja smilšmāla slānīši) (21. - 28. att.). Vēl 

lielākā dziĜumā parādās akmeĦi, t.sk. mazi balti dolomīta gabaliĦi. 

Vāji caurlaidīgais cementējošais gleja horizonts neĜauj ūdenim iesūkties dziĜākos 

slāĦos. Šādos apstākĜos veidojas skaidri izteikti, bet plāni augsnes horizonti. Augsnes 

profila pirmajos minerālaugsnes horizontos dominē putekĜaina smilts, tālāk seko 

mālsmilts vai pat smaga mālsmilts. Augsnes profila otrajā metrā (130-140 cm 

dziĜumā) dominē putekĜains vidējs smilšmāls. TādēĜ nogabala zemākajās vietās lielu 

gada daĜu uzkrājas stāvoši virsūdeĦi, kas izsauc kūdras veidošanās un pārpurvošanās 

procesu, veidojot trūdaini-kūdraino podzolēto gleja augsni (pēc Latvijas 

nacionālās augšĦu klasifikācijas). Podzolācijas pakāpe vidēja. Reljefa 

pazeminājumos iespējama trūdaini kūdrainās gleja augsnes sastopamība. Toties 

reljefa paaugstinājumos iespējama tipiskā podzola glejotās augsnes sastopamība. 

Teritorijā ir iespējama arī pazemes spiedes ūdeĦu izėīlēšanās, tādēĜ strīdīgs ir 

jautājums par glejošanās procesu izraisošo ūdeĦu piederību pie gruntsūdeĦiem vai 

virsūdeĦiem. Organisko augsnes virskārtas horizontu (O, H un HA) kopējais biezums 

svārstās no 25-30 cm, kas jau robežojas ar seklu purvu. Gleja horizonta  esamība 

augsnes profilā un augsts ūdens līmenis norāda uz zemu augu uzturvielu saturu. Lielas 
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ūdeĦainības periodos, ūdens ar barības vielām izplūst pa zemes virsmu, bet mazas 

ūdeĦainības periodā, ūdens līmenim pazeminoties, tiek ieskalots no augu saknēm 

dziĜākos slāĦos. Glejošanās process arī paātrina augsnes podzolāciju, jo padara 

minerālus vieglāk šėīstošus. Glejošanās process vismaz 8 reizes ātrāk veido 

(pārveido) augsnes horizontus nekā tas ir podzolācijas procesa gadījumā. GrīĦu 

sārtenei labvēlīgākajos augšanas apstākĜos organiskajos augsnes virskārtas horizontos 

dominē fulvoskābes, kur sava loma ir Fe savienojumiem. Acīmredzot sārtenes 

augšanai labāks humusa frakcionālais sastāvs nav nepieciešams. 

Pēc pasaules augšĦu klasifikācijas (PAK) 2006. gada versijas augsnes profilbedrē 

aprakstītā augsne pirms precizējošo ėīmisko analīžu izdarīšanas atbilstu augsnes 

tipam Spodic Histic Gleysol (Calcaric?, Orthodystric, Endosiltic). 

           

      21. attēls. Augsnes profila kopskats dažādos apgaismojuma apstākĜos. 
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22. attēls. Augsnes profila un tuvākās apkārtnes kopskats. 
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23. attēls. Augsnes organiskās virskārtas horizonti. 
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                          24. attēls. Eluviālais jeb izskalošanās horizonts (Eg). 

 

                              

             25. attēls. “Spodic” horizonts jeb rūsakmens-ortšteina horizonts (Bhsg). 
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                       26. attēls. Iluviālais jeb ieskalošanās horizonts Bg1. 

                         

     27. attēls. Iluviālais horizonts, kur vērojama stiprāka glejošanās pakāpe (Bg2). 
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28. attēls. Cilmiezis un vienlaidu gleja horizonts (Cr) profila pamatnē. 

 

7.4.2. Augsnes sliktos sārtenes augšanas apstākĜos 
Izvēlētais meža nogabals ar sliktiem sārtenes augšanas apstākĜiem atrodas aptuveni 2 

km uz dienvidaustrumiem no iepriekš aprakstītā augsnes profila vietas. Priežu audzes 

bonitāte vismaz par vienu vai divām bonitātes klasēm augstāka, nekā iepriekšējā 

vietā. Audzes biezība neliela. Precīzi kokaudžu taksācijas rādītāji (vidē jā koka 

augstums un vecums) šī darba ietvaros netika noteikti. Profilbedrei izraudzīta sausāka 

vieta nelielā reljefa paaugstinājumā. Vietai raksturīgs līdzens reljefs ar blīvu molīniju 

aizzēlumu. Aptuveni 50 m attālumā sākas nelieli reljefa pazeminājumi, kas rudens un 

pavasara ūdens maksimuma periodos pildīti ar ūdeni. 

Augsnes profilbedre sagatavota un augsne aprakstīta laikā no 2007. gada 09. līdz 12. 

novembrim. Veikta horizontu izdalīšana un  augsnes apraksts atbilstoši FAO augsnes 

aprakstīšanas metodikai. No katra horizonta ievākti augsnes paraugi ėīmiskajām 

analīzēm. 

Atšėirībā no augsnes profila labos sārtenes augšanas apstākĜos, profila aprakstīšanas 

vietā līdz pat 2 m dziĜumam netika atrasts jūras akmeĦu slānis. Toties 20-45 cm 

dziĜumā, augsnes minerālajā daĜā atrastas degšanas paliekas melnu oglīšu veidā (29. 
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att.). Oglīšu atrašanās dziĜums augsnē liecina, ka degšana varētu būt notikusi vismaz 

pirms vairākiem simtiem gadu. 

              

             29. attēls. Degšanas procesa paliekas melnu oglīšu veidā 20-45 cm dziĜumā. 

Augsnes aprakstīšanas rezultātā izdalīti sekojoši ăenētiskie horizonti: O (0-10 cm, 

maz sadalītas augu (molīnijas, priežu skujas) atliekas; horizonta biezums stipri 

variējošs; vietām ārpus profila horizonta biezums sasniedz pat 12 cm, kas jau norāda 

uz OH vai pat H horizonta esamību); Ah (10-21 cm, krāsa tumši brūni pelēka, vietās 

ar labāku sadalīšanās pakāpi melna; horizontu raksturo nosaukums “smilšains histic”; 

horizonts vietām stipri kārtains (var nosaukt arī kā Ahp); Eg (21-30 cm, eluviālais jeb 

izskalošanās horizonts; podzolēta putekĜaina smilts; sastopami sīki 10-12 mm 

diametra plankumi, ko veido trūdvielu koloidālās formas); Bhs (30-38 cm, ortšteina 

jeb rūsakmens horizonts; tumši brūna cieta sablīvēta putekĜaina smilts; sastopami 4 

veidu plankumi; plankumi sīki 10-12 mm diametrā, ko veido dzelzs un trūdvielu 

savienojumi; samērā daudz vertikāli orientētu plankumu, ko veido dzelzs un trūdvielu 

savienojumi migrējot pa augsnes plaisām un satrūdējušu sakĦu ejām); Bg1 (38-52 cm, 

iluviālais jeb ieskalošanās horizonts, brūna putekĜaina smalka smilts; vērojama 

glejošanās; tumši brūni un rūsgani plankumi; plankumu biezība un izteiktības pakāpe 

samazinās); Bg2 (52-100 cm, putekĜaina smalka smilts; horizonta robežas izteiktība 

un topogrāfija pakāpeniska un neskaidra; saskatāmas retas vertikāli orientētas 

kokaugu sakĦu atliekas; pamatkrāsa gaiši zilganbrūna; gaiši rūsgani un tumši 
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zilganmelni plankumi (veidojušies no satrūdējušām priežu saknēm)); Bs (100-110 cm, 

trīsvērtīgo elementu oksīdu iluviāla akumulācija, spilgti sarkanbrūna rupja smilts; 

tumši brūni smalki plankumi, ko veido Fe segregācija uz smilts graudiem, horizonts 

Ĝoti slapjš – pa to notiek aktīva ūdens plūsma); Cr (> 110 cm, cilmiezis un vienlaidu 

gleja horizonts; sastopami sarkanbrūni plankumi, tomēr to skaits mazāks) (30.-

37.att.). 

Pēc Latvijas nacionālās augšĦu klasifikācijas šī augsne klasificējama kā trūdainā 

podzolētā gleja augsne. Podzolācijas pakāpe vidēja līdz stipra. Organiskie virskārtas 

horizonti šajā profilā ir ievērojami sausāki. Kūdra veidota no lapu un skuju nobirām 

un molīniju atliekām. Augsne tuva podzola augšĦu grupai. 

Pēc Pasaules augšĦu klasifikācijas (PAK) 2006. gada versijas augsne klasificējama kā 

Spodic Histic Gleysol (Orthodystric). 
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30. attēls. Augsnes profila kopskats sliktos grīĦu sārtenes augšanas apstākĜos. 
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                         31. attēls. Augsnes organiskās virskārtas horizonti. 
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       32. attēls. Eluviālais jeb izskalošanās horizonts (Eg). 

        

 

       33. attēls. Ortšteina jeb rūsakmens horizonts (Bhs). 
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          34. attēls. Iluviālais jeb ieskalošanās horizonts (Bg1). 
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                                 35. attēls. Vairāk glejotais Bg2 horizonts (52-100 cm). 

               

 

              36. attēls. Metra dziĜumā esošais ūdeni vadošais Bs horizonts. 
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37. attēls. Augsnes profila kopskats ar tuvāko apkārtni. 
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Secinājumi 
 

1. Dabas liegumā „Sakas grīĦi” dominē Pinus sylvestris - Molinia caerulea – Erica 

tetralix sabiedrība un aizĦem 64 ha. Pinus sylvestris - Calluna vulgaris – Erica 

tetralix sabiedrība sastopama tikai 4 vietās un aizĦem tikai aptuveni 1 ha. 

 

2. Erica tetralix vitalitāte ir labāka Pinus sylvestris - Calluna vulgaris – Erica tetralix 

sabiedrībā, kur augu vidējais dzinumu garums un ziedošo zaru skaits ir lielāks nekā 

Pinus sylvestris - Molinia caerulea – Erica tetralix sabiedrībā. Arī sugas projektīvais 

segums ir lielāks Pinus sylvestris - Calluna vulgaris – Erica tetralix sabiedrībā. 400 

m2 parauglaukumā tas var sasniegt pat 4 %, turpretī Pinus sylvestris - Molinia 

caerulea – Erica tetralix sabiedrībā, tas bija mazāks par 1 %. 

 

3. Dabas liegumā grīĦa sārtene vairojas tikai veăetatīvi, jo nav traucējumu, kas 

sekmētu sugas vairošanos ar sēklām. 

 

4. Vietā ar lielāko grīĦa sārtenes vitalitāti, 88. kvartāla 1. nogabalā, sugas vecums ir 9 

– 10 gadi, savukārt 1. un 2. parauglaukumā tas ir 4 - 6 gadi. GrīĦa sārtenes vecums 

atbilst vidēja vecuma sārtenēm. Taču Ħemot vērā to, ka sārtenes vairojas ar sānu zaru 

veăetatīvajām piesaknēm, objektīva grīĦa sārtenes populācijas vecuma struktūras 

izvērtēšana visā dabas lieguma teritorijā ir apgrūtināta. 

 

5. Nevēlamo koku un krūmu izciršana fitocenozē Pinus sylvestris - Molinia caerulea 

– Erica tetralix sekmē grīĦa sārtenes vitalitāti, spriežot pēc fotosistēmas aktivitātes 

parametriem, taču pēc viena gada sugas projektīvais segums nepalielinās, kas ir 

loăiski, jo sīkkrūmi uz vides apstākĜu izmaiĦām reaăē tikai 2 – 3 gadā.  

 

6. Virsāju atjaunošana, tos nopĜaujot, sekmē sugu daudzveidības palielināšanos un 

samazina viršu dominanti, kā arī rada potenciālu nišu grīĦa sārtenes izplatībai. Taču 

pirmajā gadā pēc virsāju pĜaušanas grīĦa sārtenes projektīvais segums vēl 

nepalielinās. Tas sagaidāms pēc 2 – 3 gadiem. 
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7. Sekla zemsedzes uzirdināšana slapjos virsājos sekmē Calluna vulgaris attīstību no 

sēklām, taču Erica tetralix dīgsti netika konstatēti. Iespējams, ka tie parādīsies 

nākamajā gadā. 

 

8. GrīĦa sārtenes pavairošana, cerus sadalot un pārstādot piemērotā augtenē, nav 

efektīva. 

 

9. Lai varētu izdarīt objektīvus secinājumus par grīĦa sārtenes pavairošanas ar sēklām 

dabiskos apstākĜos sekmēm un par grīĦa sārtenes projektīvā seguma izmaiĦām pēc 

nevēlamo koku un krūmu izciršanas un pēc virsāju pĜaušanas, pētījumi jāturpina vēl 2 

– 3 gadus. 2007. gada rudenī sārtenes izdīgušas tikai vienā no 9 vietām, kur tās tika 

izsētas. 

 

10. AugšĦu tipi labos (Pinus sylvestris - Calluna vulgaris – Erica tetralix fitocenoze) 

un sliktos (Pinus sylvestris - Molinia caerulea – Erica tetralix fitocenoze) sārtenes 

augšanas apstākĜos būtiski neatšėiras. Pēc Latvijas nacionālās augšĦu klasifikācijas šīs 

augsnes pieder podzolētā gleja augšĦu tipam, bet pēc Pasaules augšĦu klasifikācijas 

Gleysol tipam. Atšėiras šo augšĦu mitruma režīms, applūduma ilgums, augsnes 

organiskās virskārtas sadalīšanās pakāpe un akumulācijas dinamika. Sārtenei 

labvēlīgajos augšanas apstākĜos humusā dominējošā ir fulvoskābju frakcija. 

 
11. Pinus sylvestris - Calluna vulgaris – Erica tetralix fitocenozē gruntsūdens līmenis 

ir augstāks vidēji par 17 cm nekā Pinus sylvestris - Molinia caerulea – Erica tetralix 

fitocenozē. Novērojumi no jūlija l īdz decembrim liecina, ka sugai optimālie 

hidroloăiskie apstākĜi dabas liegumā „Sakas grīĦi” ir t ādās vietās, kur aptuveni 10 cm 

virs augsnes visu gadu ir stāvoši virsūdeĦi. 

 

12. GrīĦu sārtene ir izvēlīga šaurās hidromorfisma robežās, kuru noskaidrošanai 

nepieciešami vairāku gadu gruntsūdens līmeĦa mērījumi tās labos un sliktos augšanas 

apstākĜos. 

 

13. Lai uzlabotu mitruma apstākĜus platībās ar sliktiem sārtenes augšanas apstākĜiem 

Pinus sylvestris - Molinia caerulea – Erica tetralix fitocenozē un, iespējams, sekmētu 

biotopa 4010 Slapji virsāji ar grīĦa sārteni platības palielināšanos, jāpanāk virszemes 
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noteces aizkavēšana, tādējādi paildzinot virsūdeĦu uzpludinājuma periodu. Šim 

nolūkam bloėējami dabas lieguma teritorijā esošie nosusināšanas grāvīši, kas nav 

tiešā transporta ceĜu tuvumā. Pasākums veicams paralēli ar pakāpenisku nevēlamo 

koku un krūmu izciršanu. 
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Pielikumi 
1. pielikums. Pētījumu vietas dabas liegumā „Sakas grīĦi” 
2. pielikums. Meža augšanas apstākĜu tipi dabas liegumā „Sakas grīĦi” 
3. pielikums. Augu sabiedrību ar Erica tetralix L. izplatība dabas liegumā „Sakas 

grīĦi” 
4. pielikums. Dabas lieguma „Sakas grīĦi” profili, ūdens plūsmu virzieni, 3D 

modelis. 
5. pielikums. GrīĦa sārtenes fotosistēmas efektivitātes pētījumi dabas liegumā 

„Sakas grīĦi” 
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