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AUTORES PRIEKŠVĀRDS

Jau vismaz simts gadus pirms Ķemeru Nacionālā parka dibināšanas bija skaidrs, 
ka šī ir floras daudzveidības ziņā interesanta un īpaša teritorija – to apliecina 
dažādu laiku floras atradumi, kas vēl joprojām glabājas herbāriju krātuvēs, un dati, 
kas izkliedēti dažādu publicētu un nepublicētu materiālu formā. Gan vecāku, gan 
jaunāku laiku sugu atradumi liecina, ka šī teritorija ir savdabīga – gan ģeogrāfiskā 
novietojuma, gan ģeoloģisko apstākļu, gan cilvēka un dabas ilgstošas mijiedarbības 
dēļ. Tomēr dīvainā kārtā nekāda apkopojuma – floras saraksta vai atlanta – par šīs 
savdabīgās teritorijas floru līdz šim nav bijis. Tas arī kalpoja par pamudinājumu 
saņemt spēkus un uzrakstīt vismaz to, kas pašlaik ir zināms, sakrāts un apkopots.

Grāmatai par iedvesmas avotu neapšaubāmi kalpojusi 2006.  gadā Māra 
Strazda un Jāņa Ķuzes redakcijā izdotā grāmata „Ķemeru Nacionālā parka 
putni” – izdevums, kas ne vien apkopo un analizē datus par putnu faunu, bet arī 
atraktīvā veidā pasniedz stāstu par Ķemeru Nacionālo parku. Tajā jau ir daudz 
interesantu, aizraujošu faktu par šo teritoriju. Tomēr laika gaitā, vācot informāciju 
par teritorijas vēsturi, vismaz ciktāl tā attiecas uz veģetāciju un floru un tās izpēti, 
esmu secinājusi, ka ne viss ir uzrakstīts. Iespējams, daudzām interesantām lietām 
neesam pievērsuši pienācīgu uzmanību, uzskatot tās par pašsaprotamām ‒ īpaši 
diendienā dzīvojot un strādājot Ķemeru Nacionālajā parkā. Varbūt daudzus 
faktus jau esam paspējuši labi aizmirst vai tā arī nekad neesam uzzinājuši un 
nezinādami palaiduši aizmirstībā. Ikvienas teritorijas raksturu veido tās pagātne, 
kas nemanāmi iesliecas tagadnē. Tāpēc rakstīt šo grāmatu rosinājusi arī teritorijas 
maz izzinātā vēsture. Lai gan daudzi aspekti nav pētīti vai pētīti par maz, grāmata 
izskaidro daudz ko no tā, kāpēc šis vai tas izskatās vai funkcionē tā, kā tas notiek 
mūsdienās. Grāmatu rakstot, mani iedvesmojuši gan literatūras avoti, gan attēli 
un kartes, ko nejauši, ar zināmām pūlēm vai ar dažādu speciālistu un kolēģu 
palīdzību izdevies savākt vienkopus ‒ daudzi no tiem ietverti arī šajā grāmatā. 
Bet, protams, galvenais iedvesmas avots bijusi Ķemeru Nacionālā parka daba, te 
sastopamie augi un to jaunatklāsmes prieks.

Apzinos, ka šajā izdevumā ir nepilnības, droši vien netrūkst arī kļūdu. Floras 
saraksts noteikti nav gluži pilnīgs – ne visas sugas esmu spējusi pamanīt vai atpazīt, 

vai ieraudzīt visas to atradnes. Teritorija ir liela, tāpēc, lai arī tā visa apsekota, 
gribot negribot dažas vietas apmeklētas biežāk, citas retāk, bet dažas – pavisam 
reti, kas neizbēgami iespaido dažādu apvidu floras izpētes līmeni. Materiāls 
ievākts laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam, taču tas šāda rakstura pētījumam 
nav ilgs laiks. Tomēr ilgāk vilcināties arī nevarēju, jo tad agrāk ievāktie sugu 
izplatības dati jau sāktu novecot un vairs neatbilstu patiesībai. Tā kā pareizi nav 
ne sasteigt, ne vilcināties, izvēlējos šo brīdi – Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu 
jubilejas gadu, lai grāmatu pabeigtu un publicētu. Aicinu lasītājus uz šo izdevumu 
raudzīties iecietīgi – šis ir pirmais mēģinājums uzrakstīt grāmatu par Ķemeru 
Nacionāla parka floru un augāju. Ceru, ka turpmākie pētījumi ieviesīs lielāku 
skaidrību un precizitāti. Lai nu kā, bet klusībā ceru, ka šis izdevums vēlāk būs 
noderīgs kā pamats ilgtermiņa monitoringam, pētot un skaidrojot sugu izplatības 
izmaiņas un to cēloņus, kā arī, papildinot zināšanas par sugu izplatību Ķemeru 
Nacionālā parka robežās, viesīs lielāku skaidrību par daudzu sugu sastopamību 
Latvijas mērogā.
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PATEICĪBAS

Šī grāmata diez vai būtu tapusi bez kolēģu un draugu atbalsta – bez viņiem 
šis stāsts par Ķemeru Nacionālā parka floru varbūt būtu uzrakstīts tikai pēc 
daudziem gadiem, varbūt arī nekad un tā arī būtu palicis nepublicēts. Vispirms 
gribu pateikties Andim Liepam, kurš savulaik palīdzēja man, ienācējai, apgūt, kā 
man toreiz šķita, teju necaurejamo teritoriju ‒ iemācīja iet pāri slīkšņām, izlauzties 
cauri niedrājiem, paciest uzmācīgo dunduru un odu kodienus un visu citu, kas 
nepieciešams, lai pētītu augus un to izplatību. Viņš arī neliedza atbalstu, kad 
skaļi izteicu vēlmi uzrakstīt šo grāmatu un palīdzēja īstenot grāmatas izdošanas 
projektu. Paldies Mārim Laiviņam, kurš iedrošināja, ka tas ir iespējams ‒ viņa 
morālajam atbalstam bija liela loma, kā arī viņa kritiskās piezīmes pēc manuskripta 
izlasīšanas palīdzēja ieraudzīt kļūdas un uzlabot grāmatas saturu un kvalitāti. 
Tāpat paldies Agnesei Balandiņai, kura sniedza atbalstu, sagatavojot projektu, lai 
iegūtu grāmatas izdošanai nepieciešamo finansējumu.

Gribu atzīmēt arī Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas (bijušās Ķemeru Nacionālā parka administrācijas) darbinieku 
zinātkāros vaicājumus („Kas tas tāds?”) līdz ar atnestajiem, viņuprāt, 
neizprotamajiem lakstiem vai augu fotoattēliem. Šie atradumi vairākkārt 
palīdzējuši paplašināt zināšanas par kādas sugas esamību vai izplatību Ķemeru 
Nacionālajā parkā un iekļaut tās arī šajā grāmatā. Īpašs paldies Kārlim Lapiņam, 
kurš nezaudēja pacietību, sagatavojot vairākus simtus izplatības karšu. Tāpat 
galvenokārt viņa nopelns ir Ķemeru Nacionālā parka pirmajos pastāvēšanas gados 
sakrātie ģeotelpiskie dati par reto augu atradnēm. Bez šiem materiāliem grāmatā 
izmantoto datu vākšanas aizsākums būtu bijis krietni grūtāks. Viņš arī kritiski 
pārskatīja karšu melnrakstus, pamatoti atzīmējot dažu atradņu trūkumu. Paldies 
visiem pašreizējiem un bijušajiem Ķemeru Meža mājas kolēģiem par jaušiem un 
nejaušiem ierosinājumiem, diskusijām un pagātnes stāstiem, kas labāk palīdzējuši 
izprast šīs teritorijas raksturu un pārmaiņu iemeslus.

Pateicos botāniķiem, kas pēdējo gadu laikā man palīdzējuši neskaidro taksonu 
noteikšanā. Īpaši gribu atzīmēt Pētera Evarta-Bundera (Daugavpils Universitāte) 
ieguldījumu – viņš noteica lielāko daļu herbāriju vākumu, tāpat arī Initai Svilānei 
un Danai Krasnopoļskai (Daugavpils Universitāte). Pateicība par neskaidro 

taksonu noteikšanu pienākas arī Ģertrūdei Gavrilovai, Ievai Rozei, Viesturam 
Šulcam (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts). Paldies Irēnai Bergai par 
iespēju izskatīt Latvijas Universitātes Botānikas muzejā glabātos herbārija 
materiālus un pacietību vajadzīgo herbāriju lapu atrašanā, Lapmežciema muzeja 
krājuma glabātājai Anitai Vanagai par vēsturiskajām fotogrāfijām un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas karšu bibliotēkas darbiniecēm – par atsaucību seno karšu 
materiālu ieguvē. Pateicos Valdai Baroniņai (Latvijas Dabas fonds), kura dalījās ar 
interesantām atmiņām un dokumentiem, kā arī sniedza vērtīgus komentārus pēc 
manuskripta izlasīšanas. Manuskriptu pārlasīja Marija Anmane, kura palīdzēja 
„izķert” valodas kļūdas un izlīdzināt valodas negludumus.

Pateicos fotogrāfiju autoriem Andim Liepam, Leldei Eņģelei, Jānim Ķuzem, 
Anitai Laimei, Kārlim Lapiņam, Ievai Lazdai, Gatim Pāvilam un Viesturam 
Vintulim, kuru darbi ilustrē šo grāmatu.

Un visbeidzot – paldies Latvijas Vides aizsardzības fondam par finansiālo 
atbalstu grāmatas sagatavošanā un izdošanā.
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IEVADS

Šīs grāmatas mērķis bija apkopot datus par Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro 
augu floru, vienlaikus vispārīgi raksturojot teritoriju un tās vēsturi augāja mainības 
kontekstā, sniedzot ieskatu teritorijas augāja daudzveidībā, floras un veģetācijas 
izpētes un aizsardzības vēsturē, kā arī raksturojot teritorijas pārmaiņu gaitu un 
ieskicējot šo pārmaiņu lomu floras dinamikā.

Grāmata nav sagatavota stingri klasiskā zinātniska pētījuma formā, lai arī 
ietver daudzus pētījumam raksturīgus elementus un strukturēta līdzīgi, kā 
vairums pētījumu. Tas pa daļai darīts ar nolūku – lai pārāk negarlaikotu lasītāju 
un padarītu grāmatu saprotamu plašākam interesentu lokam, ne tikai botāniķiem 
un citiem speciālistiem, kas šo tēmu labi pārzina. 

Parasti tiek pieņemts, ka dabas teritoriju floras izzināšanā ir trīs līmeņi 
(Gavrilova u.  c. 2005; Лайвиньш 1987): (1) sugu sarakstu veidošana, (2) sugu 
uzskaite pa augu sabiedrībām (biotopiem), tādējādi analizējot reģiona floras 
savdabību, piesātinājumu ar augu sugām, reto un aizsargājamo sugu īpatsvaru, 
svešzemju sugu īpatsvaru utt., (3) sugu izplatības karšu veidošana.

Floras saraksti sagatavoti samērā daudzām Latvijas dabas teritorijām, sākot 
ar 19. gs. floras aprakstiem – piemēram, šajā grāmatā plašāk aprakstīto Sēcena 
(Seezen 1866) izveidoto Ķemeru floras sarakstu, kas bija pirmais mēģinājums 
izveidot floras sarakstu daļai no mūsdienu Ķemeru Nacionālā parka un viens no 
pirmajiem floras sarakstiem Latvijā – un beidzot ar 20. gs. otrajā pusē tapušajiem 
aizsargājamo dabas teritoriju floras sarakstiem (piemēram, Gavrilova, Laiviņš 
1992; Табака, Клявиня 1981). Floras saraksti 21. gs. sākumā veidoti arī vairākām 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības plānu izstrādes ietvaros 
– parasti gan nesaistot sugas ar vietām, sastopamības biežumu un citiem būtiskiem 
rādītājiem. 

Floras atlanti Latvijā tapuši nedaudzām teritorijām, piemēram, Indzera ezera 
salām (Laiviņš et al. 1983; Лайвиньш и др. 1984), Moricsalai (Лайвиня 1987) 
un Engures ezera dabas parkam (Gavrilova u.  c. 2005). Sugu izplatības atlantu 
veidošana ir pilnīgākais floras izpētes līmenis.

Gan floras saraksti, gan sugu izplatības atlanti ir nozīmīgs pamats ilgtermiņa 
floras mainības pētījumiem. Floras izmaiņas, par ko liecina arī šī pētījuma rezultāti, 

lieliski atspoguļo teritorijas mainību un reizēm, iespējams, pat ļauj „nolasīt” par 
teritorijas vēsturi kaut ko tādu, kas citādi nekur nav dokumentēts.

Šajā grāmatā mēģināts sasniegt visus trīs līmeņus, lai gan pēdējais, sarežģītākais, 
dažādu iemeslu dēļ īstenots tikai daļēji. Kopumā sagatavotas izplatības kartes 
vairāk nekā pusei no teritorijā sastopamajām sugām.

Grāmata strukturēta četrās daļās. Grāmatas pirmā daļa ietver vispārēju 
teritorijas raksturojumu un sniedz ieskatu teritorijas zemes izmantošanas 
izmaiņās un dabas aizsardzības vēsturē, kā arī veģetācijas un floras izpētes vēsturē. 
Te ietverts arī ilustrēts apraksts par Ķemeru Nacionālajam parkam raksturīgajiem 
veģetācijas veidiem un tiem tipiskajām vaskulāro augu sugām. Grāmatas otrā daļa 
veltīta teritorijas vaskulāro augu floras analīzei, ietverot arī izmantotā materiāla 
un metožu aprakstu. Trešajā daļā ir floras saraksts – iespējams, pati galvenā 
grāmatas sadaļa, kas ietver taksonus, sakārtotus alfabētiskā kārtībā pēc to latīniskā 
nosaukuma, kā arī katra taksons sastopamības biežuma vērtējumu, īsu aprakstu 
par izplatību un biotopiem, kur tas konstatēts, kā arī sastopamības statusu Ķemeru 
Nacionālajā parkā un aizsardzības statusu Latvijā. Savukārt ceturtajā daļā ietvertas 
sugu izplatības kartes, kopskaitā 450.

Grāmatas beigās pievienots tekstā izmantoto jēdzienu skaidrojums, bet 
pielikumā ietverts vietvārdu rādītājs ar karti. Saraksts un karte palīdzēs orientēties 
grāmatā lietotajos vietvārdos. Tajā nav ietverti visi teritorijā lietotie vietvārdi – tie 
būtu atsevišķa pētījuma vērti – bet tikai tādi, kas kaut reizi minēti tekstā.
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VISPĀRĒJS TERITORIJAS 
RAKSTUROJUMS

Teritorijas galvenās iezīmes

Ķemeru Nacionālais parks (1.  att.) izveidots, lai saglabātu dabas, 
kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, aizsargātu minerālūdeņu un 
ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saim-
niecisko darbību, dabas tūrismu un vides izglītību.

1. att. Ķemeru Nacionālais parks Latvijas kartē.

Ķemeru Nacionālais parks aizņem 36  180  hektārus. Teritorijā lielas platības 
aizņem purvi, pārmitri meži, piejūras ezeri un palienes, sastopamas arī kāpas – gan 
jūras krastā, gan agrāko Baltijas jūras attīstības stadiju laikā radušās – mūsdienās 
tās apaugušas ar mežu. Nacionālajā parkā dominē dabiski biotopi, kurus gan ir 
skārusi cilvēka ietekme, taču kopumā teritorija ir relatīvi dabiska un „mežonīga”. 
Te ir maz lauksaimniecības zemju un apdzīvotu vietu – apdzīvojums koncentrēts 
gandrīz tikai nedaudzās apdzīvotās vietās, ir maz viensētu, bet blīvāk apdzīvota 
ir tikai jūras piekraste un Ķemeri (Jūrmalas pilsētas daļa). Pēc aptuvena aprēķina 
lielāko daļu teritorijas aizņem meži – ap 60%. Purvi aizņem aptuveni 22%, zālāji – 

6%, ezeri un upes – 6%, apdzīvotas vietas – 4%, aramzemes un dārzi – 2%.
Teritorijas aizsardzības pamatā ir gan nepieciešamība aizsargāt sērūdeņus, 

to veidošanās procesus un ar tiem saistīto kurortoloģisko vērtību, gan dabas 
daudzveidību. Neapšaubāmi būtisku daļu teritorijas īpašās vērtības veido augi – te 
konstatēta liela sugu un to dzīvotņu daudzveidība, tostarp daudz retu sugu.

Klimats

Ķemeru Nacionālā parka teritorija ir lielākoties līdzena un nav tik liela, lai tās 
robežās izpaustos vērā ņemamas klimata atšķirības. Te raksturīgs maigs piejūras 
un centrālās Latvijas klimats. Tas arī noteicis šejienes vaskulāro augu floras un 
veģetācijas īpatnības – te ir daudz piejūrai un Rietumlatvijai raksturīgu okeānisku 
un subokeānisku sugu (skat. Augu sugas un klimata kontinentalitāte), kas nav 
sastopamas vai ir retas dziļāk iekšzemē kontinentālākos Latvijas rajonos.

Tā kā lielākā daļa Ķemeru Nacionālā parka teritorijas atrodas Piejūras 
zemienē, te raksturīgs mēreni silts un relatīvi sauss klimats (Strautnieks 1997). Pēc 
ilggadējiem vidējiem rādītājiem (1950.–2010. gads) vidējā gada gaisa temperatūra 
te variē no +6,2 līdz +6,8 oC. Jūlija vidējā ilggadējā gaisa temperatūra ir +17 līdz 
+17,8 oC, bet februāra vidējā ilggadējā temperatūra – -4 oC (Briede 2016). Tātad 
šis ir viens no Latvijas siltākajiem, mērenākajiem apgabaliem, kurā temperatūras 
atšķirības starp silto un auksto sezonu, salīdzinot ar Latvijas austrumu daļu, ir 
relatīvi izlīdzinātas.

Gada nokrišņu summa pēc ilggadējiem novērojumiem (1950.–2010.  gads) 
variē no 650 līdz 700 mm, kas līdzinās Austrumlatvijas rādītājiem. Vidējais dienu 
skaits ar sniega segu pēc ilggadējiem novērojumiem ir 88 dienas, kas savukārt 
līdzinās Rietumlatvijas rādītājiem. Pēdējos gados sniega segas ilgums sarūk 
– dažās ziemās sniegs var saglabāties pat tikai nedaudzas dienas gadā. Vidējais 
veģetācijas perioda ilgums pēc novērojumiem (1971. līdz 2010. gads) ir no 196 
līdz 200 dienām (Briede 2016).

Reljefs un augsnes

Tāpat kā klimats, katra apvidus ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās uzbūves 
īpatnības un augsnes ir nozīmīgi faktori, kas ietekmē veģetācijas un vietai 
raksturīgās floras iezīmes (skat. Piederība ģeobotāniskajiem rajoniem).

Lielākā daļa Ķemeru Nacionālā parka – piejūras un ziemeļu daļa – atrodas 
Piejūras zemienē, visa dienvidu daļa – Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā, 
bet neliela daļa ziemeļrietumos ar Lustūžkalnu (72 m v. j. l.) – augstāko nacionālā 
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parka virsotni – Austrumkursas augstienes Vanemas paugurainē.
Lielākā daļa teritorijas ir līdzena, augstums virs jūras līmeņa pārsvarā ir tikai 

daži metri, pauguri raksturīgi tikai teritorijas ziemeļrietumu daļā Lustūžkalna 
apkārtnē. Augstākus reljefa pacēlumus veido arī kāpas (Zaļā kāpa, Krāču kalni 
u.  c.). Upju ielejas ir maz izteiktas, izņemot Slocenes ieleju nacionālā parka 
ziemeļrietumu daļā. Gandrīz visā teritorijā raksturīga vāja notece, tāpēc te 
izveidojušās lielas purvu un pārmitro mežu platības. Lielākie purvi veidojušies, 
pārpurvojoties sauszemei – mitrām ieplakām, kas palikušas pēc Litorīnas jūras 
atkāpšanās. Tās pamazām aizauga ar zemo purvu veģetāciju un vēlāk attīstījās par 
augstajiem purviem. Piejūras ezeri – Kaņieris, Dūņieris, Slokas ezers – veidojušies 
pēc Litorīnas jūras atkāpšanās, pamazām atdaloties no jūras kādreizējām lagūnām.

Lielākās platības aizņem purvu kūdraugsnes (purvos, purvainos mežos) un 
tipiskie podzoli (galvenokārt piejūrā), rietumu daļā – velēnu glejaugsnes un 
velēnu podzolētās glejaugsnes (mitrākos pazeminājumos) (Nikodemus 1998).

Purvu kūdraugsnes izveidojušās uz kūdras – lielākās platības veido augstie 
purvi ar skābām, barības vielām nabadzīgām augsnēm, kas veidojušās uz vāji 
sadalījušās kūdras. Mazās platībās sastopamās pārejas purvu un zemā purva 
kūdraugsnes veidojas zemākās reljefa vietās, kur ieplūst ar minerālsāļiem bagāti 
ūdeņi, kas veicina mikroorganismu aktivitāti, kūdras sadalīšanās un humusa 
veidošanās procesus. Nacionālajā parkā šīs augsnes ir bagātīgas ar karbonātiem un 
ar bāzisku augsnes reakciju. Vietās ar kaļķaino zāļu purvu augāju kūdras slānis ne 
vienmēr ir izveidojies, vai arī tas tikai ļoti plānā kārtā sedz dolomīta nogulumus.

Pirmskvartāra iežu virsmu veido galvenokārt augšdevona Pļaviņu un Salaspils 
svītas nogulumi – dolomīti un dolomītmerģeļi, kas dažviet sastopami arī zemes 
virspusē un veido augsnes cilmiežus (Ķemeru, Kaņiera, Slokas, Čaukciema 
apkārtnē – 2.  att.). Šeit raksturīgas kaļķainas augsnes, kas veidojušās uz 
karbonātiskiem, ūdens mazcaurlaidīgiem iežiem, tāpēc te raksturīga vāja dabiskā 
drenāža un izveidojies mainīgs, periodiski pārmitrs mitruma režīms. Šādas 
augsnes ir Ķemeru Nacionālajam parkam raksturīgo kaļķaino, mainīgi mitro 
pļavu, kaļķaino zāļu purvu un pārmitro lapkoku un īpatnējo kaļķaino jaukto 
mežu veidošanās pamatā.

Lielā daļā teritorijas augsnes cilmiežus veido glaciofluviālie (ledāja kušanas 
ūdeņu straumju akumulēti) nogulumi, kas sastopami nacionālā parka rietumu, 
dienvidrietumu un ziemeļrietumu daļā. Šos nogulumus visbiežāk veido 
smalkgraudaina smilts ar nelielu grants un oļu piemaisījumu (DAP 2002). Uz 
glaciofluviālajiem nogulumiem izveidojušies velēnu podzoli un tipiskie podzoli, 
tajos izplatīti galvenokārt sausieņu skujkoku meži.

Teritorijas centrālajā daļā, ziemeļu un rietumu daļā zemes virspusē atsedzas un 
augsnes cilmiežus veido glaciolimniskie (ledājkušanas ūdeņu straumju akumulēti) 

nogulumi – māli, aleirīti un aleirītiska smilts (DAP 2002). Uz šādiem cilmiežiem 
izveidojušās vidēji auglīgas velēnu podzolaugsnes un dominē egļu meži ar bagātu 
zemsedzi (arī egļu gāršas) un jaukti egļu-lapkoku meži.

Kvartāra eolie nogulumi sastopami šaurā joslā līnijā Kalnciems–Kūdra–
Fazāni–Čaukciems). Šie smilts nogulumi atsedzas zemes virspusē kāpās atsevišķās 
teritorijas daļās (Krāču kalnos, Fazānu apkārtnē). Te izveidojušies tipiskie podzoli 
– nabadzīgas augsnes, kuru tipiskā veģetācija ir sausieņu skujkoku, galvenokārt 
oligotrofi (barības vielām nabadzīgi) priežu meži. Līdzīgas augsnes veidojas arī 
uz smilšainajiem Litorīnas jūras nogulumiem, kādi izplatīti Rīgas līča piekrastē.

2. att. Augšņu cilmieži daļā no tagadējās Ķemeru Nacionāla parka teritorijas. 
Karte no Zemes bagātību pētīšanas institūta izdevuma (Vītiņš 1941).
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Upju ielejās, lielākoties nelielās platībās, augsnes veido aluviālie nogulumi 
– visvairāk tie izplatīti Lielupes palienē, savukārt mazo upju ielejās tie aizņem 
nelielas platības. Šos nogulumus veido dažādgraudainas smiltis ar aleirīta un 
organikas piejaukumu (DAP 2002). Nereti palienēs aluviālos nogulumus sedz 
zemā tipa kūdra. Aluviālās augsnes ir auglīgas un bagātīgas, tās aizņem pārmitri 
lapkoku meži un palieņu zālāji, kā arī zemie purvi.

Piederība ģeobotāniskajiem rajoniem

Latvijā pēc reģionālām veģetācijas iezīmēm, ko raksturo noteikts augu 
sabiedrību kopums un veģetācijas telpiskā struktūra, nodalīti astoņi ģeobotāniskie 
rajoni: Piejūras, Rietumlatvijas, Zemgales, Ziemeļvidzemes, Centrālvidzemes, 
Viduslatvijas, Ziemeļaustrumu un Dienvidaustrumu (3. att.). Ģeobotānisko rajonu 
veģetācijas īpatnības atkarīgas no augšņu tipiem, ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās 
uzbūves, klimata un cilvēku saimnieciskās darbības veidiem un to intensitātes 
(Kabucis 1995). Ģeobotāniskie rajoni pēc līdzīgām veģetācijas iezīmēm sīkāk 
iedalīti mikrorajonos.

3. att. Latvijas ģeobotāniskie rajoni.

Lielākā daļa Ķemeru Nacionālā parka atrodas Piejūras zemienes ģeobotāniskajā 
rajonā, izņemot nelielas teritorijas daļas. Piejūras zemienes ģeobotāniskā rajona 
8. mikrorajons aptver aptuveni visu tagadējo nacionālā parka teritoriju ‒ Ķemeru 
un Kaņiera ezera apkārtni, Rīgas līča piekrasti, Slokas purvu, Ķemeru tīreli un tā 
tuvāko apkārtni (Taбака 1974). Teritorijas dienvidrietumu daļa pieder Zemgales 
ģeobotāniskajam (7., 8., 9. mikrorajons) rajonam, bet neliela teritorijas daļa 
Valguma ezera rietumu piekrastē un Lustūžkalna un Valguma ezera apkārtnē – 
Kurzemes ģeobotāniskajam rajonam (Tabaka 2001).

Piejūras ģeobotāniskā rajona iezīmes Ķemeru Nacionālajā parkā ir lapkoku 
un lapkoku-egļu meži, melnalkšņu dumbrāji, kas veidojas vietās ar vāju noteci, 
piejūrai raksturīgie kaļķainie zāļu purvi un pļavas, seklie lagūnu ezeri. Samērā 
plaši izplatītas piejūrai un Rietumlatvijas maigākā klimata apvidiem raksturīgas 
augu sugas, piemēram, parastā purvmirte Myrica gale, Hosta grīslis Carex 
hostiana, dižā aslape Cladium mariscus, rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, 
jūras najāda Najas marina un citas (Kabucis 1997; Табака 1974).

Zemgales ģeobotāniskajam rajonam raksturīgas iezīmes novērojamas teritorijas 
dienvidu daļā – karbonātiskas, bagātīgas augsnes, lapkoku, tostarp platlapju meži, 
kas gan šeit gandrīz pilnīgi iznīcināti mežizstrādes, lauksaimniecības zemju 
ierīkošanas un plašu meliorācijas darbu dēļ, kā arī Zemgalei raksturīgās sugas, kas 
Ķemeru Nacionālajā parkā sasniedz izplatības areāla ziemeļu robežu, piemēram, 
pūkainā asinszāle Hypericum hirsutum un villainā gundega Ranunculus 
lanuginosus (Kabucis 1998; Tabaka 2001).

Nelielajā platībā, kas piederīga Kurzemes ģeobotāniskajam rajonam, raksturīgs 
paugurains reljefs, karbonātiski morēnas nogulumi, dominē egļu un jaukti egļu-
priežu meži, bet starppauguru ieplakās – nelieli purviņi un purvaini meži, kā arī 
saldūdens kaļķieža nogulumi, ko izgulsnējuši avoti, ar šādām vietām raksturīgo 
avoksnāju veģetāciju.

ZEMES IZMANTOŠANA AGRĀK UN 
MŪSDIENĀS

Kopskats

Tagadējā Ķemeru Nacionālā parka ainava pēdējo pāris gadsimtu laikā 
piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, kas neizbēgami saistītas ar šai teritorijai 
raksturīgās dabas daudzveidības veidošanos. Savā ziņā šī ir „zaļā sala” starp Rīgu 
un Zemgales lauksaimniecības zemju masīviem. Dažādos laikos tā bijusi robeža 
starp valstīm – Kurzemes un Zemgales hercogisti un zviedru Vidzemi, vēlāk – 
starp Krievijas impērijas Kurzemes un Vidzemes guberņām, kā arī kalpojusi par 
robežu starp atšķirīgajiem kultūrvēsturiskajiem reģioniem – Vidzemi  un Zemgali 
(4.–6.  att.). Dažādos laikos raksturīgie sociālekonomiskie apstākļi un politiskā 
situācija ir noteikusi dažādu šejienes dabas resursu izmantošanas intensitāti, līdz 
ar to gan ainava, gan zemes izmantošana, gan arī mežu, zālāju, aramzemju un 
purvu īpatsvars ir nemitīgi mainījies, īpaši strauji tas noticis 20. gs. laikā.
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Šīs grāmatas autorei nav izdevies atrast aprakstus vai citus dokumentus, kas 
ļautu apjaust, kā iepriekšējos gadsimtos izskatījušās un tikušas izmantotas zemes 
visā pašreizējā Ķemeru Nacionālajā parkā, taču par atsevišķām teritorijas daļām 
saglabājies vērā ņemams rakstiskais un kartogrāfiskais materiāls, kas vēsta par šīs 
vietas pārmaiņām un attīstību gadsimtu gaitā.

4. att. Tagadējā Ķemeru Nacionālā parka un apkārtnes karte 18. gs. vidū. Fragments no 
1747. gadā izdotās Kurzemes kartes „Ducatus Curlandiae, juxta. Barnikelii Architecti 
Curici primarii Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus studio 
Homannianorum Heredum. Norimb[ergae], Homanniani Heredes, 1747. Karte no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu krājuma, KtL1-1/122.

Pēc toreizējām kartogrāfiskajām tradīcijām zīmētā, samērā precīzā karte ļauj apjaust, 
ka teritorija bijusi mežaina, ar samērā blīvu upju tīklu un aptuveni iezīmētām ezeru 
kontūrām. Kartē atzīmēti vairāku apdzīvotu vietu nosaukumi tā laika rakstībā, kas 
ļauj orientēties telpā: Aa (Lielupe), Tuckum (Tukums), Schmarden (Smārde), Schlampen 
(Slampe), Ahspurn (Aizpure), Pawasern (Pavasari), Kalnzeen (Kalnciems), Zeeruxsten 
(Cērkste), Caugern (Kauguri), Schlock (Sloka). 

5. att. Tagadējā Ķemeru Nacionālā parka un apkārtnes karte 18. gs. otrajā pusē. 
Fragments no 1770. gadā izdotās Kurzemes un Zemgales kartes „Ductum Curlandiae 

et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica”; ab erroribus 
Barnikelii qui hāc secundum falsum Apographum misere designavit Norimbergae, 

1747. edidit, feliciter nunc liberatam. Autoris filius Adolph Grot, Berlin, s. n., 1770. Karte 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu krājuma, RKtL-2/19.

Šajā kartē attēloto apdzīvoto vietu daudzveidība ir lielāka. Rīgas līča piekrastē atzīmēti 
toreizējo miestu, ciemu un māju nosaukumi: Klapkaln (Klapkalnciems), Raggeszeem 

(Ragaciems), Pickseneck (Pīkstnieki), Langern (?), Kangern (Kaugurciems), Schlock (Sloka), 
rietumos no Lielupes – Pawasern (Pavasari), Sumerog (Sumragi).
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6. att. Tagadējā Ķemeru Nacionālā parka un apkārtnes karte 18. gs. beigās. Fragments 
no 1791. gadā izdotās Rīgas apkārtes kartes „Der Rigische Kreis, gezeichnet von Lud[vig] 
Aug[ust] Graf Mellin; gestochen von Carl Jäck, Riga, Johan Fridrich Hartknoch, [1791]. 
Karte no Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu krājuma, KtL1-1/87.

Kartē attēlota daļa no tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas – Vidzemes daļa. 
Robeža, kas šajā laikā nodalīja Vidzemi no Kurzemes hercogistes, stiepās no Lielupes 
uz robežakmeni (kartē iezīmētu kā Grenz Stein) cauri Ķemeriem un Čaukciemam 
līdz Klapkalnciemam. Acīmredzot kartes zīmēšanas laikā kartē attēlotais apvidus 
bijis viscauri mežains, izņemot piejūru un purvainās vietas ap ezeriem un Sloceni. 
Redzamas vēl senās Kaņiera ezera (Kangern See) kontūras pirms ūdens līmeņa 
izmaiņām un Slocenes agrākais tecējums no Kaņiera ezera dienvidaustrumiem cauri 
Dūņiera ezeram (kartē ar nosaukumu Akkel Duhne See) un Slokas ezeram (kartē – 
Slozen S.), kas kartē attēlots nesamērīgi mazs. Kartē iezīmēti ne tikai piekrastes ciemi 
Ragge Zeem (Ragaciems) un Lappe Mesche Zeem (Lapmežciems), bet arī Tschauken 
(Čaukciems jeb Čaukas), Anting (Antiņciems jeb Antiņi), Pavasser (Pavasari), Lickum 
(Līkumciems), kā arī mežsargu mājas Iskop (Izkopi) un Forstry (t. s. Ķemeru mežsargs).

Tā kā mūsdienu Ķemeru Nacionālā parka teritorija pa daļai atradās gan 
Kurzemes un Zemgales hercogistē, gan zviedru Vidzemē, vēlāk – Krievijas 
impērijas Kurzemes un Vidzemes guberņās, īpašumtiesības, zemju un mežu 
izmantošanu regulēja dažādi likumdošanas akti, kas tomēr dzīvē reti tika precīzi 
ievēroti (Strods 1999). Lielā mērā tagadējā plašā un relatīvi viengabalainā mežu 
masīva saglabāšanos noteikušas gan neizmantojamo purvu lielās platības, gan 
valsts īpašumtiesības uz mežu un tā izmantošanu. Nav precīzu ziņu, kādā apmērā 
senāk tika izmantoti meži, tomēr, domājams, ka tas noticis līdzīgi kā citviet 
tagadējā Latvijas teritorijā – līdumu un vērtīgāko koku izciršanas dēļ samazinājās 
auglīgo platlapju, īpaši ozolu, un mežu īpatsvars vispār, kas notika uz pieaugošo 
krūmāju, tīrumu, pļavu un ganību rēķina (Strods 1999), piekrastē mežu izciršana 
radīja arī atklātu smiltāju rašanos (Belte 1935).

Pēc nedaudziem vēsturiskiem aprakstiem varam nojaust, kā izskatījusies 
tagadējā nacionālā parka teritorija pirms Ķemeru kūrorta attīstības 19. gs. pirmajā 
pusē. Vispusīgu un spilgtu 19. gs. otrās puses Lapmežciema apkārtnes piekrastes 
un Ķemeru apkārtnes aprakstu, tostarp arī priekšstatu par tā laika ainavu un dabas 
daudzveidību, sniedz Jēkaba Štūļa (Štūlis 1934) rakstītais.

„Toreizējā dižajā un staltajā Ķemeŗu mežā auga pārpilnībā milzīgi resni oši 
un ozoli, bet tai pašā laikā Ķemeŗu pārvaldnieks Ķemerliņš, kas bija arī pirmais 
Ķemeres dzelzceļa stacijas priekšnieks, tos mantkārīgā nolūkā skaudīgi izcirta.

Ķemeŗes, Ruļļa [?], Antiņa [Antiņciema] un Pulkaiņa [Slocenes lejteces] meži 
bijuši vēl pa apakšu plankumu veidā pieauguši ar bieziem, vicainiem, vijīgiem, 
necaurlienamiem un vasarā ar zāli un vaivarājiem, apaugušiem necaurredzamiem, 
kupliem kārklu puduriem un tāpat arī ar divu metru garumā slaidiem paegļiem, 
kuŗi pārpilnībā auga Purakāju [?] un Auputu [?] mežu rajonos.

Plaša Melnezera apkārtne bijusi apaugusi ar priežu mežu un bieziem, kupliem, 
necaurlienamiem un necaurredzamiem lunkaniem kārklu puduriem, pieaugušiem 
no apakšas ar gaŗu zāli un vaivarājiem, pie kam reizi vienā no tiem atrasts vilku 
mātes midzenis ar vilcēniem un netālu citā pudurī, briežu mātes miteklis ar 
teliņiem. [….] Melnezera krasta malas bijušas apaugušas ar kuplām niedrām, kuŗās 
netraucēti perinājušās un mitinājušās tūkstošiem lieli pīļu bari. [...] Mežs bija bagāts 
visādiem meža putniem un zvēriem: lieliem ērgļiem, ūpjiem, pūcēm, vanagiem, 
medņiem, teteriem, irbēm, zaķiem, lapsām, caunām, briežiem un stirnām, kuŗi 
kārtīgi nākuši caur Auputa [?] meža biezumiem Vēršupē nodzerties. [...] Dažiem 
ciema zvejniekiem bijušas ezerā laiviņas, zvejojuši līņus, karūsas, bet visvairāk 
brašas vēdzeles.

Melnezera tuvs kaimiņš ir Aklezers, kas karstās un sausās vasarās pilnīgi izsīkst 
un nosaukumu dabūjis no tā, ka ļoti sekls. Tālākie kaimiņi ir Putnezeri plaša 
tīreļa vidū, Vilkukalnu un Raganpurva tuvumā, tagad nolaistais Duņeŗa ezers un 
pusnolaistais, saplakušais Kaņieŗa ezers. Pavasaros un rudeņos, gāju putnu laikā, 
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ezeros mudžēja gulbji, meža zosis, pīles, kuiteles, dumpji u.  t.  t., kuŗi mednieku 
vajāti meklēja patvērumu Putnezeros. [...] … putni bijuši tādā pārpilnībā, ka netik 
ezeros, bet pat jūŗā, malas tuvumā, peldējuši... [...].

Bigauņciema upīte [tagadējā Vecslocene], kas Kaņiera un Duņeŗa ezeru līmeņu 
pazemināšanas dēļ kļuvusi sekla un vietām par izsīkuse, toreiz bijuse dziļa, pat 
plostošanai derīga un Ķemeŗu gājējiem pie tagadējā Kuldekšņu tilta [pie tagadējā 
grūti izbraucamā meža ceļa pār Vecsloceni no Melnezera uz Bigauņciemu] – 
toreizējā brasla – vajadzēja pa pusei izģērbušamies brist pāri upei dažreiz pat līdz 
kaklam.

Senos laikos [Lapmežciema] muižas apkārtnē vairāku kilometru tālumā bijis 
brīnumskaists lapu mežs. Vairumā auguši simtiem gadu veci ozoli, oši, melnie 
alkšņi, gobas, kļavas, pīlādži, bērzi, ievas ar lielām saldām ogām, visādi citi lapu koki 
un kāpās milzu priedes, no kuŗām dažas ar resniem, sarievējušiem stumbriem un 
resniem, līkiem zariem vēl tagad rēgojas Siliņu mājas kaimiņos un tam dēvētas par 
mēra priedēm. [...] Muiža tajos laikos saukta par Ozolmuižu, bet vēlāk pārdēvēta 
par Lapumeža muižu, no kā tad arī ciems dabūjis nosaukumu Lapmežciems….”.

Līdzīgu priekšstatu par 19.  gs. Ķemeru apkārtnes dabas „mežonību” dod 
arī J.  Vītiņa (Vītiņš 1941) rakstītais: „Sēravota [Ķemeru] apkārtne agrāk esot 
bijusi slapja un purvaina, avotam varējuši piekļūt tikai pa laipām, bet tagadējās 
peldiestādes vietā [tagadējā Ķemeru centrā] braukt laivās. [...] Satiksmes apstākļi 
ar Ķemeŗiem sākumā, līdz 1825. gadam [kad tika uztaisīts pirmais braucamais ceļš 
līdz lielceļam] bija ļoti slikti. Ar zirgiem piebraukt nebija iespējams. No Mežbeltēm 
[tagadējās Kūdras] varēja aiziet kājām pa meža taku, bet ērtāka piekļūšana bija ar 
laiviņu pa Slocenes upi uz augšu, tad pa Slokas ezeru un tālāk uz augšu pa Vēršupīti 
līdz Ķemeŗiem. Tāpat ar laiviņu braukuši no Lapmežciema pa Kaņieŗa ezeru un tad 
pa meža taku kājām līdz Ķemeŗiem”.

Lai gan šeit vienmēr bijuši sastopami lieli mežu masīvi, tomēr jau vairākus 
gadsimtus teritorijas izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums rosinājis tās iedzīvotājus 
uz „dabas pārveidošanu” savā labā, lai uzlabotu saimniekošanas un tirdzniecības 
iespējas. Īpaši izdevīgi satiksmes nodrošināšanai starp Tukumu, jūru un tālāk Rīgu, 
kā arī Jelgavu, Sloku un Rīgu, kalpojuši ūdensceļi – Slocene un Lielupe. J. Štūlis 
apraksta arī 19. gs. beigu dzīvo satiksmi un tirdzniecību starp Rīgu un Jelgavu, 
kravas vestas pa Lielupi, arī preces vestas no tuvākiem apdzīvotiem apgabaliem 
visā Lielupes tecējumā.

„Brusu, slīperu, kāršu un malkas plosti gājuši virzienā no Tukuma un Valguma 
ezeru mežu apkārtnes pa Vecupi, Kaņera un Duņera ezeriem, minēto [Bigauņciema] 
upīti, Sloceņa [Slokas] ezeru, tad cauri vecām Slokas ūdenssudmalām uz Lielupi un 
Daugavu”  (Štūlis 1934).

Laika gaitā ūdensceļus un kuģošanas iespējas nācies uzlabot. Šīs uzlabošanas 
dēļ reizēm sadūrušās dažādu apvidu iedzīvotāju intereses. Jau Kurzemes 

hercogistes laikā 17. gs. vidū tika padziļināta Slokas (tagadējās Vecslocenes) upe 
un izrakts kanāls starp Kaņieri un jūru, lai uzlabotu kuģošanas iespējas. Liellaivas 
un zvejnieku laivas brauca pa šo ūdensceļu un pieveda preci ārzemju kuģiem, 
kas ik gadus aizvien vairāk sāka apmeklēt Slokas jūrmalu. Tāpēc Rīgas tirgoņi aiz 
skaudības izsūtīja lietpratējus izlūkot straujās attīstības iemeslus, un tas beidzās ar 
zviedru uzbrukumu Kauguru ostai un divu hercoga kuģu nolaupīšanu (Juškevičs 
1931).

Taču iepriekšējos gadsimtos saimniecisku interešu dēļ sākušās arī būtiskas 
hidroloģiskas pārmaiņas jau tā pārmitrajā un lauksaimniecībai nelabvēlīgajā 
piejūras apvidū, kas radījušas nopietnas nesaskaņas zvejniekciemu iedzīvotāju un 
Slokas pilsētas valdes starpā.

„Tuvumā atrodošies Duņeŗa un Kaņieŗa ezeri toreiz [18. gs.?] vēl nebija nolaisti 
jūŗā un Lapmežciema Starpiņa upe aizsprostota, un ūdens līmenis viņos stāvēja 
daudz augstāk par jūŗu un lēzenām kāpām, appludinādams apkārtējās ezeru un 
Bigauņupītes pļavas, valsts mežus un liekņas, kuŗi visu gadu bija pilni ūdens un 
pūdēja koku saknes. Gadskārtu vietējie ciemieši sūdzējās valsts domeņu valdei Rīgā 
par pļavām nodarītiem zaudējumiem. Sūdzības un lūgumi palika bez ievērības, jo 
domeņu valde aizrādīja, ka Slokas pilsēta, kuŗai piederēja ūdeņa sudmalas, pret 
līmeņa pazemināšanu protestējot, aizrādīdama, ka Krievijas ķeizariene Katrīne 
Lielā dāvinājusi pilsētai tiesības ezeru ūdeņus izmantot sudmalu vajadzībām. Līdzīgi 
tam tapušas appludinātas arī pašas Lapmežmuižas pļavas un lauki pavasaŗos plūdu 
laikā. Tad minētās muižas rentnieks Getliņš, lai cik necik novērstu postu, licis, sākot 
no Bigauņciema upītes Duņera pakājē, izrakt virzienā uz jūru mazu gŗāvīti lāpstas 
platumā un dziļumā. Par smilšaino zemi un vieglām, baltām smiltīm vārīdamies, 
trakā steigā ūdens drāzies uz jūŗu un dažās stundās izrāvis vairāk asu platu un 
dziļu upi, kas līdz otram rītam izveidojusies 20 asu platumā un 15 pēdu dziļumā, 
novērsdama plūdu postu.

Minētais notikums uztraucis Slokas pilsētas valdi un tā pēc strīdīgām debatēm, 
patvarīgi ietaisījusi upes augšgalā pamatīgas, prāvas slūžas, ūdens uzturēšanai 
agrākā augstumā. Šī lieta kļuvusi par gadskārtēju strīdus ābolu, un slūžas naktīs 
atkārtoti ciemieši sabojājuši, bet pilsēta atkal atjaunojusi. Beidzot slūžas noplēstas, 
Starpiņa upītes aizdambējums atrakts, ezeri nolaisti jūŗā” (Štūlis 1934).

Apkārtnes vēstures apraksti ļauj aptuveni spriest arī par 19. gs. beigu un 20. gs. 
pirmās puses līdz gadsimta otrās puses zemes izmantošanu piekrastē, Kaņiera 
un Ķemeru apkārtnē. Lai arī piekrastes zemes bija nabadzīgas un daudzviet 
slapjā laikā pārplūda, kā liecina arī gadījums ar Slokas slūžām, zvejnieku 
papildus nodarbe bijusi lauksaimniecība. Audzēti dārzeņi, kartupeļi, starp citu, 
zvejniekciemos, Čaukciemā un Antiņciemā ne vienu vien gadu desmitu populāri 
un izdevīgi bijuši cigoriņi, ko audzēja un pārdeva „...[..]... Tukuma bodniekiem, 
bet galvenais noņēmējs bija Rīgā vecais Kamārins, pretim rātūzim...” (Štūlis 1934). 
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Cigoriņi audzēti, acīm redzot, ne mazās platībās („... tonnām audzēja...”) un „... līdz 
pat 1942. gadam nodeva saldumu ražotājiem Mežītim (bijušajam „17.  jūnijam”) 
un Ķuzem (tagadējā „Laima”). ... Līdz Ķemeriem cigoriņus veda ar zirdziņu, tad 
salādēja vagonos un uz Rīgu prom”, kā 2008. gadā stāstīja Antiņciema iedzīvotājs 
Ritvaldis Narne (Fjodorova 2008).

Gan piekrastes ciemos, gan Slokas apkārtnē turēti lopi, tātad bija nepieciešamas 
gan pļavas, gan ganības, kas purvainajā apvidū bieži bija pārmitras, grūti 
izmantojamas. Piemēram, J. Štūlis raksta, ka „tajos laikos, kad Kaņieŗa un Duņera 
ezeri vēl nebija nolaisti jūrā, tad pavasaŗos plūdu laikā, apkārtnes pļavas applūda. 
To izmantoja antiņnieki [Antiņciema iedzīvotāji] un iemeta pļavās lošus zivju 
zvejai, kas pietiekoši atmaksājās, jo ziemā ezera dzelmēs izgulējušās zivis tad devās 
meklēt svaigu ūdeni”. Lopi tika ganīti arī apkārtnes mežos, kur brīvi ganījās un 
klejoja, tāpēc „bandinieki, kas iebūvējās mežā, bija spiesti taisīt visiem laukiem un 
dārziem sētas apkārt...” (Štūlis 1934). Tāpēc jādomā, ka tolaik – 19. gs. otrajā pusē 
un 20.  gs. sākumā – zvejniekciemu apkārtnē nebija nedz aizaugušu, krūmainu 
pļavu, nedz brikšņainu mežu.

Mazāk ir zināms par agrākajiem dabas apstākļiem un zemes izmantošanu 
tagadējā Ķemeru Nacionālā parka dienvidu daļā. Kā liecina kartogrāfiskie 
materiāli, ap 20. gs. sākumu tagadējā Rīgas–Liepājas šosejas apkārtnē dienvidos 
no Ķemeru tīreļa sastopamie meži ap 20. gs. sākumu jau bija daļēji nosusināti. 
Slampes un Džūkstes upju palienēs bijušas plašas, iespējams, mēreni mitras līdz 
slapjas, auglīgas palieņu pļavas. 1932.–1933.  gadā Džūkstes upes tecējums tika 
pārveidots, to ievadot dziļā mākslīgā kanālā, un novadot tās tecējumu austrumu 
virzienā no Džūkstes ciemata uz Lielupi. Agrāk tās tecējums no Džūkstes 
pagriezās uz dienvidiem, un tā ietecēja Lielupē apmēram pret Valgundes ciemu, 
bet pēc kanāla izrakšanas tā ieplūda Lielupē pie tagadējā Kalnciema tilta pār 
Lielupi. Melnragu un Dunduru pļavas Slampes upītes palienē bijušas pa daļai 
krūmainas, taču ap 20. gs. vidu tās pa daļai nosusināja nelieli grāvji. 1964. gadā 
uzsāka Slampes upes iztaisnošanu.  Pļavās tika izveidota arī segtā meliorācijas 
sistēma, kas pilnībā iznīcināja dabisko palienes hidroloģisko režīmu (Ķuze u. c. 
2008). Daļa pļavu tika apsētas ar augstražīgām graudzālēm vai, iespējams, daļa no 
tām savulaik izmantotas kā tīrumi (Lancenieku iedzīvotāju atmiņas).

Pļavas un droši vien arī aramzemes relatīvi nelielās platībās bija arī Sumragu 
un Plostmuižas (Kaļķa) apkārtnē. Sumragi kā apdzīvota vieta kartēs apzīmēta jau 
1770. gadā (5. att.), kam vai jau šajā laikā vai vēlāk cauri veda ceļš no Rīgas Saldus 
un Liepājas virzienā. Sumragu apkārtnē, domājams, pļavas un tīrumi tika iekopti 
jau pirms vairākiem gadsimtiem.

Meži un kāpas

Lai arī mūsdienās Ķemeru Nacionālais parks ir cilvēka samērā mazskarta un 
relatīvi dabiska mežaina un purvaina teritorija, tomēr jau vairākus gadsimtus 
šejienes dabu ietekmējusi cilvēka saimnieciskā darbība. Jau iepriekš tika minēti 
J.  Štūļa un J.  Vītiņa 19.  gs. Ķemeru apkārtnes mežu apraksti, kas liecina, ka 
šajā laikā notika mežu izciršana. I  un II pasaules kara gados tagadējā Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijā norisinājās karadarbība, tās dēļ stipri tika izcirsti vai 
izdega meži (7. att.). Jau 19. gs. un vēlāk jau plašākā mērogā 20. gs. tika nosusināti 
pārmitrie meži – galvenokārt tagadējā Ķemeru Nacionālā parka dienvidu daļā, 
taču mazākās platībās arī daudzviet citur. Daļa mazo upīšu padziļinātas un 
iztaisnotas, nosusinot agrāk slapjās pļavas un mežus.

7. att. Ap 20. gs. 40. gadu vidu uzņemta aerofoto aina – Lielā Ķemeru tīreļa ziemeļu 
malas meži. Attēlā redzams, ka lielas platības, ko pašlaik klāj mežs, toreiz bijušas 
izcirstas. Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 
arhīva.
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Galeniece un Cukermans, 1958. gadā rakstot par toreizējo Ķemeru rezervātu 
(dibināts 1957. gadā un pastāvēja, faktiski „uz papīra” līdz 1961.  (pēc citiem 
avotiem – 1965.) gadam), atzīmē lielo mežu tipu daudzveidību. Šeit bijuši 
sastopami visi mežu tipi, izņemot grīni. Niedrāji veidojušies pēc I un II pasaules 
kara lielo izcirtumu vietā.

Acīm redzot, I  pasaules kara laikā cieta arī piekrastes kāpu meži, kas tika 
izcirsti vai izdega, tāpēc samērā lielās platībās tie no jauna stādīti Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā. Meži kāpās stādīti arī, lai mazinātu kāpu eroziju, kas 19.  gs. 
tagadējā Latvijas teritorijā bija aktuāla daudzviet jūras piekrastē (Zunde 1999). 
Iespējams, 19.  gs. beigās un 20.  gs. sākumā vietām jūras piekrastes mežos bija 
arī atklāti smiltāji, ko radīja ne vien vēja erozija, bet arī cilvēku darbība – mežu 
izciršana un zvejnieku darbošanās (tīklu žāvēšana (8.  att.), laivu ievilkšana, 
zivju apstrāde utt.) jūras krastā, kas mūsdienās tikpat kā izzudusi. No P. Beltes 
1935. gadā aprakstītā var nojaust, ka vēl 20. gs. 30. gados piekraste, vismaz ciemu 
teritorijās, nav bijusi mežaina: „Kur tagad kailas Lapmeža kāpas, kur 19.  gadu 
simteņa sākumā bijis varens ozolu, kļavu, melnalkšņu, liepu mežs... [..] Pēc meža 
nociršanas vējš apputinājis ar kāpu smilti melnzemi un lielus pļavu gabalus. Te 
aug vairs tikai grīslis un punduru priedītes. Tikai mazi dārziņi un krūmāji palikuši 
kā sīkas saliņas šajā postažā, ko radījusi ļaužu ģeķība” (Belte 1935). Mūsdienās 
jūrmalas kāpās joprojām pastāv atpūtnieku radītais izmīdījums, īpaši Jaunķemeru 
jūrmalā (9., 10.  att.), un cita veida ietekmes, kas tomēr kopumā atstāj mazāku 
ietekmi uz dabas ainavu nekā cilvēka darbība pirms gadsimta.

8. att. Lapmežciema 
sedums 20. gs. 30. gados. 
Foto no Lapmežciema 
muzeja krājumiem.

9. att. Kādreiz starp Ķemeru kūrortu un Jaunķemeru jūrmalu kursēja tramvajs 
(līnija atklāta 1912. gadā). Attēlā – tramvaja galapunkts Jaunķemeros 1912. gadā. Kā 

liecina fotogrāfija, tolaik jūras krastā bijuši plaši bezveģetācijas laukumi, ko veicināja 
atpūtnieku radītais izmīdījums. Fotogrāfija no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas 

reģionālās administrācijas arhīva.

10. att. Tramvajs ceļā no Ķemeriem uz Jaunķemeru jūrmalu gar Raganu purva 
malu, 1932. gads. Gar tramvaja līniju bijuši samērā plaši smilšaini laukumi bez 

stabilas veģetācijas. Fotogrāfija no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas arhīva.
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Tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas mežus no intensīvas, plašas 
mežizstrādes pasargāja Ķemeru kūrorta sanitārās aizsardzības zonas. Pirmoreiz 
tādas izveidotas jau 19. gs. beigās. 1891. gadā Krievijas kalnu žurnālā publicētā 
darbā kalnu inženieris K.  Rugevičs minējis meliorācijas nelabvēlīgo ietekmi uz 
minerālūdens resursiem: „pie lielas sērūdeņu bagātības Ķemeros nav nozīmes, ja 
to daudzums samazinātos sakarā ar sērūdeņu noplūdumiem meliorācijas grāvjos” 
(Strazds, Ķuze 2006). Sanitārās aizsardzības zonas, kuru primārais mērķis bija 
pasargāt sērūdeņus un to veidošanās procesus, tika paplašinātas (1949., 1958., 
1987.  gadā) un pastāvēja arī padomju laikā. Šajās zonās bija iekļauts Kaņieris, 
jūras piekraste un atsevišķi nogabali Ķemeru un Slokas ezera apkārtnē un viens 
nogabals Zaļā purva ziemeļu malā, kā arī Ķemeru apkārtnes augstie purvi un zonas 
starp tiem. Šajās teritorijās tika noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi 
un stingra augsto purvu aizsardzība. Sanitārās aizsardzības zonas pastāvēja līdz 
20. gs. 90. gadu sākumam (Strazds, Ķuze 2006).

Ķemeru Nacionālā parka teritorijā mežu meliorācija īstenota jau kopš 19. gs., 
kad rakti pirmie grāvji purvu malās. Grāvji atrodami mežos visā teritorijā, 
to ietekme ir dažāda un variē no būtiskas līdz nenozīmīgai vietās, kur grāvji 
mūsdienās jau pilnīgi aizauguši un vairs nefunkcionē. Visintensīvāk meliorācija 
mežus skāra 20. gs. 60. līdz 80. gados – līdz pat 90. gadiem – neilgi pirms nacionālā 
parka dibināšanas, kad tika sagrāvjota tagadējā teritorijas dienvidrietumu daļa, 
arī tagadējā Tīreļa rezervāta mežainā daļa ziemeļos no Sumragiem. Meliorācijas 
stipri ietekmēts ir arī pārmitro mežu masīvs Slokas ezera ziemeļu piekrastē un 
Kaņiera ezera ziemeļu piekrastē – tos blīvi caurauž grāvju tīkls. Tas iznīcinājis 
daļu pārmitro mežu, kas tagad pārveidojušies kūdreņos un āreņos – susinātos 
mežu tipos.

20. gs. otrajai pusei raksturīgi, ka, atjaunojot mežus, agrāko pārmitro mistroto 
mežu vietā tika sastādīts daudz egļu kultūru, kas īpaši raksturīgi nacionālā parka 
dienvidu daļai. 20.  gs. otrajā pusē notika arī saimnieciski neizmantoto meža 
pļavu apmežošana ar egli, piemēram, Čaukciema apkārtnē, kas vietām iznīcināja 
botāniski vērtīgas pļavas.

Tagadējā nacionālā parka teritorijā 1952. gadā Slocenes upē tika introducēti 
no Latvijas faunas jau izzudušie bebri, kurus ieveda no Voroņežas rezervāta, 
apmainot tos pret jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā pāris vietās introducētajiem 
bebriem, kas bija iedzīvojušies (Spuris 1966). Bebri Slocenē sekmīgi iedzīvojās, 
un līdz 20. gs. beigām to ietekme uz mežiem jau bija visai jūtama – īpaši padomju 
gados meliorētajos mežos, kur bebri sekmīgi „apsaimniekoja” grāvjus, applūdinot 
mežu nogabalus un vietām pārvēršot tos bebrainēs.

Lai arī meži vietām tikuši izcirsti un nosusināti, mežu platība, salīdzinot ar 
20.  gs. 40.  gadiem, 21.  gs. nebija būtiski mainījusies, iespējams, pat nedaudz 

J.  Štūlis (1934) vairākkārt pieminējis dižās priedes, kas tolaik, ap 19.  gs. 
beigām, augušas Bigauņciema kāpās. Arī mūsdienās kāpās un piekrastes ciemos 
saglabājušies veci koki un veci mežu nogabali, tomēr lielās platībā jūras piekrastes 
kāpu priežu meži ir samērā jauni – stādīti 20. gs. pirmajā pusē vai vēlāk (11. att.). 
20. gs. sākumā un Latvijas pirmās brīvvalsts laikā meži cirsti arī kāpās (12. att.).

11. att. Meža stādīšana Gausajā jūdzē – jūras piekrastē starp Ragaciemu un 
Klapkalnciemu 20. gs. 30. gados. Foto no Lapmežciema muzeja krājumiem.

12. att. Krāču kalnu ainava 1938. gadā. Aptuveni 20. gs. 20. gados, varbūt jau agrāk ‒ 
I pasaules kara laikā ‒ mežs bijis izcirsts, un fotogrāfijas uzņemšanas laikā jau tajā 
izveidojusies jaunaudze. Fotogrāfijā redzami Ķemeru kūrorta darbinieki (no kreisās): 
dārznieks Orientovs, kūrorta direktors Lībietis un mehāniķis-šoferis Zīdenis. Foto no 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas arhīva.
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palielinājusies uz aizaugušo pļavu rēķina. Padomju gados teritorijā bija tradicionāla 
mežsaimnieciskā darbība (kultūru stādījumi, sēklu plantācijas, joslu izlases cirtes 
u. c.), bet sanitārās aizsardzības zonās mežizstrāde bija ierobežota (DAP 2002). 

20. gs. beigās un 21. gs. sākumā, samazinoties vajadzībai pēc lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm, īpaši grūti apstrādājamās, attālās vietās, turpinājās agrāko 
mežo pļavu un ganību dabiska aizaugšana ar mežu. 21. gs. sākumā tādējādi bija 
aizaugušas liela daļa meža pļavu un ganību rietumos no Klapkalnciema, kā arī 
Čaukciema, Antiņciema, Lapmežciema un Bigauņciema apkārtnē.

Purvi

Kūdras ieguve Ķemeru apkārtnes purvos aizsākās 20. gs. sākumā vai pat jau 
19. gs. beigās. Piemēram, Galenieks (1935) min, ka Slokas purvā nosusināšana un 
kūdras rakšana sākta 1908. gadā.

J.  Vītiņš (1941) min, ka „1939.  gada rudenī sakarā ar pastiprinātu kūdras 
purvu izmantošanu Ķemeru apkārtnē no jauna pacēlās jautājums par plašākiem 
un vispusīgākiem pētījumiem”. Tāpēc šajā laikā sākās plaši purvu pētījumi Ķemeru 
apkārtnē, kas gan netika pabeigti II pasaules kara dēļ.

20. gs. 40. gados sākās kūdras ieguve (13. att.) vairākos citos purvos – Seklajā, 
Labajā un Kašķu purvā. Piemēram, Zemes bagātību pētīšanas institūta izdotajā 
grāmatā par Ķemeru apkārtnes purvu izpēti ietverts attēls, kurā redzams nesen 
sagrāvjots un izcirsts Labais purvs 1940.  gada pavasarī, kurā drīz vien sākās 
kūdras ieguve (Vītiņš 1941). Šajā laikā nesen sagrāvjots un izcirsts bijis arī Seklais 
purvs ziemeļaustrumos no Ķemeru tīreļa, kas vēl 20. gs. 30. gados bijis apaudzis ar 
zemas bonitātes priedēm – purvainu mežu, bet 20. gs. 30. gadu beigās nosusināts. 
20. gs. 50., 60. gados vai jau agrāk kūdra tika rakta Smārdes (Mazajā) tīrelī, Zaļajā 
purvā un Ķemeru tīreļa ziemeļaustrumu un, iespējams, arī rietumu malā. Līdz 
ar to pusgadsimta laikā diezgan vērā ņemami samazinājās Ķemeru apkārtnei 
raksturīgo augsto purvu īpatsvars, agrāko purvu vietās 20.  gs. otrajā pusē bija 
redzama pamestām kūdras ieguves vietām raksturīgā kūdras dīķu un daļēji 
aizaugušu frēzlauku ainava. Kūdras ieguve un nosusināšana pilnīgi iznīcinājusi 
Kašķu un Labā purva dabiskā purva ainavu un būtiski pārveidojusi Slokas purvu 
un Smārdes tīreli. Meliorācijas skartās purvu daļas un pilnībā nenoraktās purvu 
daļas aizauga ar mežu, kā arī hidroloģisko pārmaiņu dēļ tika nosusinātas agrāk 
pārmitrās purvu malās raksturīgās slapjo mežu un pārejas un zāļu purvu platības.

13. att. Kūdras rakšana kādā no Ķemeru apkārtnes purviem, iespējams, Slokas purvā, 
20. gs. 30. gados. Foto no Lapmežciema muzeja krājumiem.

Līdz ar kūdras izstrādi attīstījās arī vairākas apdzīvotas vietas. Agrāko Mežbeltu 
apkārtnē dienvidos no Slokas purva izveidojās Kūdras ciemats, kas vēlāk, izņemot 
daļu ciemata, tika pievienots Jūrmalas pilsētai, bet ziemeļos no Labā purva 
pastāvēja kūdras strādnieku ciemats, kas pēc purva izstrādes tika pamests. Labā 
purva ciematu ar Kūdru savienojušas sliedes.

Daļēji meliorācijas skarts ir arī Raganu purvs un Ķemeru tīrelis. Ja Raganu 
purvā vēl 20. gs. 30. gadu beigās grāvju nebija (Nomals 1939) ‒ daži grāvji purva 
malās izrakti 20. gs otrajā pusē, tad Ķemeru tīreļa malā, domājams, jau 19. gs. 
sākumā bija ierīkoti grāvji, lai nosusinātu slapjos mežus purvu malās un celtu 
to ražīgumu. Kā atzīmē purvu pētnieks P. Nomals, „purvs visumā slapjš, sevišķi 
Ķemeru‒Slokas, Smārdes un Kalnciema virzienos. Lielāku grāvju purvā nav, tikai 
uz malām mežmalās ir daži veci grāvji. 1932. g. iesākts rakt t. s. „Kaigas kanālis” 
[Kauguru kanāls], kas iespaidos purva S galu un pa daļai arī W malas ūdens 
režimu” (Nomals 1939).

Grāvji purvu apkārtnē rakti arī vēlākos laikos 20. gs. otrajā pusē, domājams, 
dažādos laika periodos un izmantojot dažādas metodes. Mūsdienās dabā pastāv 
gan nelieli, acīm redzot, rokām rakti grāvji, gan plašākas meliorācijas ietvaros ar 
tehniku rakti grāvji.
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Slokas purva kūdras izmantošana lokomatīvju darbināšanai 
20. gs. 30. gadu beigās 

Lai samazinātu no ārzemēm ievedamo akmeņogļu patēriņu, palielināta 
vietējā kurināmā, sevišķi kūdras, izmantošana lokomativju apkurināšanai. 
Š. g. oktobra un novembra mēnešos lokomativju un vagonu apkurināšanai 
patērētas apmēram 17.000 tonnas kūdras pret 4000 tonnām tanī pat laikā 
iepriekšējā gadā. Tā tad kūdras patēriņš pieaudzis vairāk kā četrkārtīgi. 
Jāpiezīmē, ka bez preču vagonu lokomativēm ar kūdru apkurina arī Rīgas-
Jūrmalas pasažieru vilcienu lokomatives, ņemot kūdru no Slokas purva. Ar 
to atkrīt kūdras lieka pārvadāšana.
Avots: Latvijas Kareivis Nr. 283 (5824), 1939. gada 13. decembrī.

Ezeri

19. un 20. gs. laikā ūdens līmeņa pārmaiņas skāra Kaņieri un Slocenes (pareizāk 
sakot, Vecslocenes – Slocenes agrākās lejteces) tecējumu ne reizi vien. Iepriekšējos 
gadsimtos dažādi viedokļi par Kaņiera lietderīgu izmantošanu svārstījušies gan par 
labu ezeram, gan tā nolaišanai. Pirmie ūdens līmeņa regulēšanas darbi tika veikti 
jau hercoga Jēkaba laikā 17. gs. (Juškevičs 1931). Laika gaitā Starpiņupīte (kanāls, 
kas savieno Kaņieri ar jūru) aizsērējis un ticis atkal atjaunots 20.  gs. sākumā. 
Pēc tam ezers atkal ticis nolaists, bet I pasaules kara laikā Starpiņupīte aizbērta 
un 1918. gadā (pēc citiem datiem (Druvietis 1944) – 1928. gadā) atkal iztīrīta. 
20.  gs. 20.  gadu otrajā pusē Zemkopības ministrija izstrādāja projektu Kaņiera 
ezera līmeņa pazemināšanai, paredzot ap 2000 ha „lietderīgas zemes iegūšanai” 
(Anon. 1927). Savukārt Veselības departaments jau tolaik izteica šaubas, vai tāds 
projekts neietekmēs Ķemeru sērūdeņu resursus, tāpēc konkrēts lēmums uzreiz 
netika pieņemts (Anon. 1927), bet iecere vēlāk tomēr īstenota.

Pēc Kaņiera nolaišanas 19. un 20.  gs. mijā bijušais ezera dibens pārvērtās 
seklūdens, purvainu pussalu, salu, sēkļu un dolomīta grunts atsegumu mozaīkā, 
kur bijušas sastopamas niedru audzes un grīslāju puduri, droši vien arī dižās 
aslapes audzes, salas un pussalas pamazām apaugušas krūmiem un kokiem, bet 
saglabājusies ezera daļa, kurā ūdens bija ļoti sekls, laika gaitā aizaugusi ar niedrēm 
un mieturaļģēm (Strazds, Ķuze 2006). Tomēr 20. gs. sākumā šī „posta ainava” (citēts 
Druvietis (1944)) vēl nebija tik izteikta kā vēlāk, jo „ezers bija pilnāks ar ūdeni” 
(Anon. 1935). 20. gs. 30. un 40. gados. R. Druvietis, inženieris-mežkopis, aprakstījis 
tā laika Kaņieri: „Neaizmirstams ir skats uz Kaņieri. Kilometriem tālu apkārt tā 
vienā krastā redzami tikai kaili dolomīta ieži un tādas pat smilšainas platības ar 
retiem, pieticīgiem purva bērziņiem un priedītēm, un otrā nepārredzamie, niedrēm 

apaugušie Kaņieŗa dūņu lauki. Šis nabadzīgais, akmeņiem nosētais līdzenums ir 
kādreizējais ezera dibens, ko nekādas cilvēku pūles nav spējušas pārvērst auglīgās 
pļavās un druvās. Pat koki tur negrib augt. [...] Neaizmirstams ar savu nabadzību 
ir šis skats” (Druvietis 1944).

Šajā laikā Kaņiera platība bija samazinājusies aptuveni septiņas reizes (14. att.), 
salīdzinot ar dabisko ezera līmeni – 20. gs. 40. gados tā bija tikai 1,7 km2 (Druvietis 
1944), mūsdienās Kaņiera platība ir aptuveni 11,3 km2.

Kaņiera ezera nolaišana saistījās ar cerībām jauniegūtās zemes izmantot 
lauksaimniecībā. Zemes (kopā ezeram tika atkarotas ap 1000 ha zemes, ko bija 
nodomāts saimnieciski izmantot) tika sadalītas apkārtnes iedzīvotājiem, daļa 
palika valsts fondā. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā daļa nolaistā ezera dibena tika 
sagrāvjota, kā dēļ daļa bijušā ezera aizauga ar krūmiem un mežu (Strazds, Ķuze 
2006).

14. att. Kaņiera ezers 20. gs. 40. gados – ar melnu krāsu, un plānotā ezera platība, 
atjaunojot ūdens līmeni – tāda tā aptuveni ir mūsdienās (avots: Druvietis 1944).

Pēc ūdens līmeņa nolaišanas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ziemeļu daļā 
ezers saglabājās dūņains un slīkšņains, bet pārējā platībā ezera dibens izrādījās 
tīrumu ierīkošanai nepiemērots. Lielas platības klāja dūņas un sadēdējis dolomīts, 
Lapmežciema piekrastē – smiltis. Kā rāda 20.  gs. 30.‒40.  gados uzņemtās 
fotogrāfijas (15. att.), liela daļa ezera dibena ir kaila, bez veģetācijas vai arī ezera 
dibenu lielās platībās klāja sekls ūdens un plāna dūņu kārtiņa ar skraju veģetāciju 
(Vītiņš 1941).
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15. att. Nolaistā Kaņiera 
dibens Lapmežciema 
apkārtnē ap 1940. gadu. 
Ezera vietā atsedzās 
smiltāji, kas, spriežot pēc 
fotoattēliem, vāji apauga 
ar veģetāciju. Foto autors 
nezināms, pārpublicēts no 
Vītiņš (1941).

Kā apraksta R. Druvietis, „... ja arī pirmajos gados [...] no ezera malai tuvākām 
atgūtajām platībām esot iegūtas samērā lielas siena ražas, tad jau pēc pirmajiem pāris 
gadiem tās zudušas. Pašreiz [1944. gadā]... atgūtās platības vairs netiek izlietotas kā 
pļavas (ar atsevišķiem izņēmumiem), nedz arī kā ganības, un tās ir visumā bez 
jebkādas lauksaimnieciskas vērtības. Valstij piederošās platības aizaugušas niedrēm, 
krūmiem un atsevišķas salas ar mežu. [...] ... ezeram tuvi apkārt esošās pļavās aiz 
pazeminātā grunts ūdens līmeņa iznīkuši līdzšinējie galvenie sienas masas devēji 
augi un savairojušies mazvērtīgi grīšļi. [...] ... jaunas, vērtīgākas zāles vairs nerodas.”

Lai arī šis tālaika Kaņiera vērtējums rakstīts no saimnieciska viedokļa, no tā 
var nojaust, ka šie īpatnējie apstākļi bijuši saistīti ar retu, kaļķainiem apstākļiem 
raksturīgu augu sugu „uzplaukumu”. Kaņiera ezera dibenā īsi pirms ūdens 
līmeņa atjaunošanas 20. g. 50. gados uz kailiem dolomītiem, kas bijuši pārklāti 
ar plānu dūņu kārtiņu, bijuši sastopami tā sauktie „hipnu purvi” – kaļķaini 
zaļu purvi, kur augušas daudzas retas, piejūrai raksturīgas sugas – Lēzela lipare 
Liparis loeselii, rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, purva pienene Taraxacum 
palustre, Hosta grīslis Carex hostiana, Buksbauma grīslis Carex buxbaumii, lielās 
audzēs bijušas izplatīta dižā aslape Cladium mariscus, purva mirte Myrica gale, 
purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris, Pallasa sausserdis Lonicera caerulea ssp. 
pallasii u.  c. (Anon. 1934; Galeniece, Cukermans 1958). Vairākviet apsīkušo 
avotu izplūdes vietās saglabājušies avotkaļķu nogulumi. Plašā, purvainā Slocenes 
ieteka Kaņierī, agrākie zāļu purvi, pēc ezera ūdens līmeņa nolaišanas pamazām 
aizauguši ar purvainiem lapkoku mežiem (Galeniece, Cukermans 1958). 20. gs. 
30.  gados Kaņiera dienvidu daļā uz dolomīta atseguma bija zināma arī Latvijā 
vienīgā zemās žodzenes Sisymbrium supinum atradne (Fatare 2003), kas tur auga 
līdz 1938. gadam (Fatare 1998), pēc tam par šīs sugas sastopamību Kaņierī ziņu 
nav – visticamāk, tā izzuda.

Lai gan siena vākšanai un tīrumiem ezera dibens izrādījās nederīgs, tomēr pēc 
vietējo iedzīvotāju atmiņām un tālaika fotoattēliem spriežams, ka daļā nolaistā 
ezera dibena līdz pat 1965. gadam ganīti lopi, kas droši vien bija nepieciešamība 
piejūras ciemos mūžam trūkstošo pļavu un ganību apstākļos.

Iecere atjaunot ezera līmeni aptuveni mūsdienu apmērā (no 1,7 uz 12  km2) 
parādījās jau 20. gs. 40. gados (Druvietis 1944). Tolaik kara dēļ to nebija iespējams 
īstenot, bet iecere tika realizēta vēlāk. Ūdens līmenis Kaņierī tika atjaunots 
1965.  gadā, lai veidotu medījamiem ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un 
uzturēšanās vietu. Līdz ar ūdens līmeņa atjaunošanu ūdensputnu ligzdošanai tika 
izveidotas piecas nelielas mākslīgas salas: Sternlande, Dvīnis, Pakavs, Rakums un 
Raga sala. Salu veidošanai tika izmantots dolomīts no ezera grunts. Pirmajos gados 
salas bija nepiemērotas putnu ligzdošanai galvenokārt augāja trūkuma dēļ, tāpēc 
ezera apsaimniekotāji mēģināja mākslīgi veicināt salu apaugšanu. Šis pasākums 
precīzi nav dokumentēts, taču, pēc ornitologa J.  Vīksnes atmiņām, augsne tika 
uzvesta uz Dvīņa, un sala tika apsēta ar auzām. Tomēr, par spīti ieguldītajām 
pūlēm, būtisku panākumu nebija. Putnu ligzdošanai piemērots augājs uz salām 
dabiskas sukcesijas rezultātā izveidojās trīs četru gadu laikā (Vīksne 2007).

Tā kā mākslīgajās dolomīta salās bija piemēroti apstākļi vairāku kalcifītu 
piejūras, tostarp arī Kaņiera krastiem raksturīgu sugu augšanai, jau 20.  gs. 
70. gados, kā liecina herbāriju vākumi, botāniķi, apmeklējot salas, tur konstatēja 
vairāku retu augu sugu, kas sastopamas nesaslēgtā augājā, atradnes (piemēram, 
jūrmalas augstiņu Centaurium littorale un Skandināvijas grīsli Carex scandinavica).

Vairākkārtējas ūdens līmeņa regulēšanas un dažāda veida dabas 
apsaimniekošanas vai tās trūkuma dēļ Kaņieris vairākkārt pārveidojies no atklātas, 
seklūdeņiem un zāļu purviem raksturīgas ainavas un augāja uz krūmājiem un 
pat mežu, tostarp arī mākslīgās salas (Vīksne 2007). Jau kopš 20. gs. 70. gadiem 
uz salām izcirsti koki un krūmi, lai radītu piemērotus biotopus ūdensputnu 
ligzdošanai (Vīksne 2007). Taču vienlaikus, lai arī tas nebija mērķis, tika radīti 
labvēlīgi apstākļi vairākām retām augu sabiedrībām un sugām, kas joprojām 
sastopamas Kaņiera krastos un salās.

20. gs. otrajā pusē Kaņieris tika ilgstoši piesārņots ar Slocenes atnesto biogēnu 
piesārņojumu, kuru avots bija galvenokārt Tukuma pilsēta. Organisko vielu 
pārbagātība radījusi negatīvu ietekmi uz ezera ekoloģisko kvalitāti, ietekmējot arī 
ezera augāju, īpaši Slocenes ietekas rajonā.

Dūņieris (reizēm saukts arī par Duņieri, Dūņu ezeru) bijis caurtekošs ezers, 
bet tā līmenis pazemināts, padziļinot Siliņupi – mākslīgu ūdensteci, kas savieno 
Dūņieri ar jūru (Galeniece, Cukermans 1958). Tā rezultātā ezers kļuva seklāks, un 
droši vien tas veicināja aizaugšanu. Kā Dūņieri raksturo purvu pētnieks P. Nomals 
1926.  gadā, „ezers jau ir labi vien aizaudzis un dažādās savās starās aizvilcies. 
Ūdens ezerā sekls, ne dziļāks par 1 m (gana zēnam pār ezeru pārbrienot ūdens tikai 
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drusku pāri par ceļiem un tikai dažās vietās sniedz līdz jostas vietai [...] un daudz 
vietās no malas redzams ezera dibens. Šur tur ezerā paceļas mazi uzkalnīši (lieli 
ciņi), uz kuŗiem jau aug bērziņi un priedītes” (Nomals 1926). Arī mūsdienās ezers 
ir ļoti sekls, bagātīgi aizaudzis ar dižās aslapes audzēm, tomēr vēl aizvien lielākajā 
daļā platības saglabājies atklāts.

Slokas ezers saglabājis samērā labu ekoloģisko stāvokli. Šī ezera ziemeļrietumu 
daļā padomju gados iegūts sapropelis, kas bagātīgi sastopams ezerā, bet citādi 
ezers ir maz pārveidots un ietekmēts. 

16. att. Sapropeļa ieguve Slokas 
ezerā 20. gs. 90. gadu sākumā. Foto: 
Andis Liepa.

Valguma ezeru, tāpat kā Kaņieri, ilgstoši nelabvēlīgi ietekmējuši Tukuma 
notekūdeņu nestais piesārņojums, kas pasliktinājis ezera ekoloģisko stāvokli.

17. att. Melnezerā (Raganu purva 
austrumu malā) nolaists ūdens 
līmenis, 1940. gads. Foto autors 
nezināms, pārpublicēts no Vītiņš 
(1941).

18. att. Nolaists ūdens līmenis 
Putnezerā Raganu purvā, atsedzot 
kūdraino purva dibenu. Fotografēts 
ap 2000. gadu. Ap 2016. gadu 
atsegtā kūdra jau bija apaugusi ar 
sfagniem un spilvēm, bet ūdens 
līmenis nebija atjaunojies. Foto: 
Lelde Eņģele.

Pārējie ezeri Ķemeru Nacionālā parka teritorijā ir cilvēka relatīvi maz pārveidoti 
un maz ietekmēti, piemēram, purva ezeri Ķemeru tīrelī. Tomēr ūdens līmeņa 
pārmaiņas skārušas arī dažus purva ezerus – Melnezeru Raganu purva malā starp 
Ķemeriem un Jaunķemeriem, kas bijis nolaists vismaz vienreiz – ap 1940. gadu 
(17. att.) (Vītiņš 1941), un Putnezeru Raganu purvā, kura ūdens līmeni 20. gs. 
otrajā ietekmējusi pusē grāvju rakšana Raganu purvā (18.  att.), un tur ūdens 
līmenis līdz mūsdienām nav atjaunojies. Visticamāk, kamēr purva malās pastāvēs 
funkcionējoši grāvji, Putnezera ūdens līmenis nevar atjaunoties dabiskajā apmērā.

Ūdensteces

Jau iepriekš pieminētas pārmaiņas, kas pēdējo gadsimtu laikā skārušas 
tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas ūdensteces un to izmantošanu 
(skat. Kopskats). Būtiskas pārmaiņas notikušas lielākajā daļā ūdensteču – 
mainījies Slocenes un Vecslocenes tecējums, iztaisnotas Džūkste, Slampe 
(19. att.), Skudrupīte un Līkaušķu strauts, Jāņupīte, regulēta Vēršupīte augštecē 
un Ķemeros. Kā nozīmīgākie ūdensceļi jāatzīmē Lielupe un Slocene, no kurām 
pēdējā savu lomu kuģošanā jau 19. gs., mainoties upes tecējumam, bija zaudējusi. 
Slocenes tecējums ir dabisks visā posmā no Milzkalnes līdz Kaņierim, lejpus 
Kaņiera tā ievadīta grāvjos (posmā līdz Dūņierim), bet tālāk pavisam izsīkusi un 
saglabājusies kā neliels grāvis vai gandrīz izzudusi pavisam (20. att.).

  

19. att. Iztaisnotā Slampe 
Melnragu rīkles pļavu 

dienvidu galā, 2009. gads. 
Tāpat kā citviet Zemgalē, 

arī Ķemeru Nacionālā 
parka dienvidu daļas 

kādreiz līkumainās upītes 
pārvērstas taisnos grāvjos.
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tagadējai Ķemeru Nacionālā parka teritorijai. Laika gaitā gan līdumu līšana, 
gan lopu ganīša mežos radīja meža pļavas un veicināja atklāto zālāju izplešanos 
uz meža rēķina, īpaši ciemu un viensētu apkārtnē. Dažviet šādas meža pļavas 
saglabājušās līdz mūsdienām.

Līdz pat 20. gs. otrai vidum katra ciema un gandrīz katras viensētas apkārtnē 
nemeža zemes aizņēma gan pļavas un ganības, gan aramzeme, kas tika izmantota 
tīrumiem un dārziem. Līdz II pasaules karam visās apdzīvotās vietās tika turēti 
lopi, ko ganīja visās piemērotajās platībās (21.  att.). Pēc II  pasaules kara daļa 
viensētu dažādu iemeslu dēļ tika pamestas vai tajās samazinājās izmantoto zemju 
platība un saimnieku nodarbes veidi, tāpēc daļa agrāko tīrumu tika pamesti 
un laika gaitā, pļaujot to vietā izveidojušās atmatas, radās daļēji dabiski zālāji. 
Savukārt daļa pļava un ganību apmēram pusgadsimta laikā vai nu dabiski aizauga 
ar krūmiem un mežu, vai tika apmežotas, piemēram, Čaukciemā. Senākos laikos 
pļavas un ganības atradušās arī vietās, kas pašlaik apaugušas ar mežu, piemēram, 
Klapkalnciema un Lustūžkalna apkārtnē. Arī Ķemeru apkārtnē bijušas, lai 
arī nelielas, pļavas, kas pašlaik dabā vēl samanāmas, bet lielākoties tomēr jau 
aizaugušas ar mežu.

21. att. Govis Bigauņciemā 20. gs. 20. gados. Droši vien šajā laikā lopi tika ganīti ne tikai 
ganībās un pļavu atālā, bet arī papuvēs, ceļmalās un visur, kur bija pietiekami daudz 

zāles. Foto no Lapmežciema muzeja krājumiem.

Pagājušajos gadsimtos Latvijā zālāju kopšana neaprobežojās ar pļaušanu un 
ganīšanu. Lai atvieglotu pļavu apsaimniekošanu, tās parasti pavasarī tika „vāktas” 
– nolasīti sakritušie zari, akmeņi, izlīdzināti kurmju rakumi un nelīdzenumi 
(Janševskis 1983; Draviņš 2000). Visticamāk, šāda veida pļavu kopšana tika 
praktizēta arī tagadējā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, tā uzturot tās atklātas 
un sugām bagātas.

   

20. att. Kādreiz kuģojamās Slocenes 
upes lejas posms starp Dūņieri un 
Slokas ezeru, tagadējais Vecslocenes 
grāvis starp dārziņiem Bigauņciemā 
pie savienojuma ar Siliņupi 
2016. gadā.

Izņemot Lielupi un Sloceni, citu lielāku ūdensteču Ķemeru Nacionālā parka 
teritorijā nav – pārējās upes raksturojamas kā vidēji lielas vai mazas, tāpēc tām 
sevišķas nozīmes saimnieciskajā dzīvē nav bijis. Šeit kā izņēmums minama cauri 
Ķemeriem plūstošā Vēršupīte, kas, kā jau minēts Ķemeru kūrorta attīstības 
sākumposmā izmantota kā nozīmīgs transporta ceļš. No vēstures avotiem zināms, 
ka kūrorta ziedu laikos Vēršupīte izmantota arī izpriecu braucieniem ar laivām, kas 
mūsdienās vairs ne visur ir iespējams upes gultnes aizsērēšanas dēļ, ko, domājams, 
sekmējusi padomju gados īstenotā meliorācija upītes augštecē Smārdes apkārtnē, 
kā dēļ upītē palielinājies sanešu apjoms.

21. gs. sākumā Slampes upītes lejtecē īstenots pirmais padomju gados veiktās 
meliorācijas seku novēršanas projekts, kas ir arī pirmais šāda rakstura pasākums 
Latvijā – iztaisnotas upes atlīkumošana jeb dabiskošana (Ķuze u. c. 2008; Priede 
u. c. 2015). Līdzīgi Slampei, 2017. gadā plānots dabiskot iztaisnotās Skudrupītes 
tecējumu, izrokot meandrus.

Pļavas un ganības

Tā kā gandrīz visā Latvijas teritorijā zemju lopu ganīšanai, siena ieguvei un 
tīrumiem zemniekiem parasti pietrūka, tad vēl 19. gs. beigās Latvijā tika turpinātas 
senās līdumu līšanas tradīcijas – tīrumu, pļavu un ganību ierīkošana mežos, kuru 
izmantošana tiem pienācās pēc viduslaiku servitūtu tiesībām (Dumpe 1999). 
Tādējādi radās daudzas meža pļavas un ganības, kā arī tās tika paplašinātas uz meža 
rēķina apdzīvotu vietu apkārtnē vai dažkārt ar laiku izveidojās agrāk nolīstajās un 
vēlāk izganītajās vietās. Kā liecina arī J. Štūļa (1934) apraksts, tagadējās Ķemeru 
Nacionālā parka piejūras ciemu apkārtnē bieži lopi tika ganīti arī mežos. To 
pastāvīga uzturēšanās gan postīja meža zemsedzi, gan kavēja meža atjaunošanos 
atvašu izgraušanas dēļ, gan ganu kurto ugunskuru dēļ izcēlās mežu ugunsgrēki 
(Dumpe 1999). Šāds zemes izmantošanas veids, visticamāk, bijis raksturīgs arī 
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Ķemeru Nacionālajā parkā purvainās vai citādi lauksaimniecībā grūti 
izmantojamās zemēs bija ierīkotas pļavas. Izvērtējot pļavu ražīgumu 1941. gadā 
teritorijā, kas, izņemot dienvidu daļu un teritoriju rietumos no Valguma, aptuveni 
sakrīt ar pašreizējo Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, tika atzīmēts, ka lielākajai 
daļai pļavu nosusināšana nav vajadzīga, tomēr tās cieš no lieka mitruma (kopā 
ap 600 ha). Tolaik arī zāļu purvi izmantoti kā pļavas, tātad tās bijušas slapjas, bet 
pārāk sausu pļavu neesot bijis. Ar vaļējiem grāvjiem nosusinātu pļavu platība 
bijusi 200  ha, tāpat 200  ha tādu, kurām vajadzīga papildu nosusināšana. Pārāk 
slapju pļavu, kuru nosusināšana nepieciešama, bijis 450 ha (Vītiņš 1941).

Vērtējot pēc pļavu „labuma”, kas sadalīts astoņās šķirās pēc siena daudzuma 
un siena labuma, kas savukārt noteikts pēc tauriņziežu un vērtīgu „smilgu” 
(graudzāļu) vai no barības vielu daudzuma viedokļa mazvērtīgu grīšļu un platlapju 
īpatsvara, lielākā daļa pļavu bijušas nabadzīgas un augstvērtīgu sienu nav devušas 
(Vītiņš 1941). Tas ir likumsakarīgi, ņemot vērā nabadzīgās, visbiežāk pārmitrās 
augsnes. Ja zema labuma kategorijas, tātad pārmitrās grīšļu un mazvērtīgu 
graudzāļu pļavas, aizņēmušas 1271 ha, tad augstākajiem labumiem pieskaitīti tikai 
47  hektāri. Labākās pļavas atradās pie Lielupes (arī tagadējais Odiņu-Pavasaru 
polderis), pie Vēršupītes un Slocenes upes līčos lejpus Valguma ezera iztekas 
(Vītiņš 1941). 

Toreizējā pļavu un ganību kopaina diezgan būtiski atšķīrās no mūsdienām. 
Piemēram, 1945. gada aerofoto uzņēmumos redzamas diezgan plašas acīmredzot, 
vēl ap 20. gs. pirmo pusi siena pļaušanai izmantotas pļavas Vēršupītes augštecē 
lejpus tagadējās Rīgas–Ventspils šosejas, kas mūsdienās gandrīz pilnībā aizaugušas 
ar mežu (22. att.).

22. att. Vēršupītes augštece pie Rīgas–Ventspils šosejas (ziemeļaustrumu–
dienvidrietumu virzienā vērstā līnija) 1945. (A) un 2004. (B) gadā. Lauksaimniecības 
zemju un mežu kontaktjoslas ir vienkāršojušās. 21. gs. sākumā I un II pasaules kara 
kailcirtes jau bija aizaugušas. Gandrīz pilnībā aizaugušas arī kādreizējās Vēršupītes 
augšteces palienes pļavas, kas pārvērtušās skrajā, slapjā melnalkšņu mežā. A – ortofoto 
no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas arhīva; 
B – © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Diezgan plašas pļavas bija tagadējās Vecslocenes palienē starp Bigauņciemu un 
Slokas ezeru, kas vismaz daļā platības toreiz izmantotas kā Jūrmalas kopganības. 
Pirms Kaņiera ūdens līmeņa pārmaiņām Vecslocene savienoja Kaņieri, Dūņieri 
un Slokas ezeru, tālāk aizvadot ūdeņus uz Lielupi, taču 20. gs. otrā pusē Slocene 
jeb tagadējā Vecslocene ir vidustecē „pārrauta” un faktiski tikai daļēji novada 
ūdeņus no Bigauņciema apkārtnes uz Slokas ezeru. Vecslocenes pļavas slapjākas 
padarīja Ķemeru–Jaunķemeru šosejas izbūve, kā rezultātā tika daļēji aizbērta upes 
gultne, kavējot dabisko noteci uz Slokas ezeru. Vēl 1940. gadā šīs pļavas (23. att.) 
bijušas atklātas, bez krūmiem un niedrājiem (Vītiņš 1941), tur pļauts siens un 
ganīti piekrastes ciemu lopi, taču 21. gs. sākumā pļavas neapsaimniekošanas dēļ 
jau lielā mērā ir pārveidojušās krūmājos, purvmiršu audzēs un niedrājos.

23. att. Vecslocenes 
palienes pļavas pie 

Bigauņciema 20. gs. 
90. gados. Pļavas šajā 

laikā vairs netika 
apsaimniekotas un 

bija sākušas aizaugt. 
Mūsdienās tās kļuvušas 

vēl krūmainākas un 
pārpurvojušās. Foto: 

Andis Liepa.

Par ganībām ciemos vēl 20.  gs. beigās liecināja fragmentāri saglabājušies 
ganību žogi, taču, samazinoties iedzīvotāju skaitam ciemos tālāk no jūras un 
mainoties iedzīvotāju dzīvesveidam un ekonomiskajai situācijai, ap šo laiku lopu 
skaits ciemos un līdz ar to arī vajadzība pēc ganībām un siena bija niecīga.

Piekrastes ciemu iedzīvotāji izmantoja pļavas starp abiem ezeriem – Kaņieri un 
Dūņieri – un jūru, kas pašlaik daļēji aizaugušas ar mežu un krūmāju. Kā atzīmējis 
ornitologs A. Grose (Grosse 1942), arī Dūņiera apkārtnē bijušas pļavas, domājams 
nelielas un purvainas, kas tagad saglabājušās tikai niecīgās platībās (24.  att.). 
Pēc Groses apraksta, Kaņiera austrumu un dienvidu krastos, tātad, domājams, 
arī tolaik nolaistā ezera gultnē, lai arī to klāja nabadzīga augu sega, ganījušies 
lieli lopu bari. Lopu ganīšanu ezera krastos atceras arī vietējie piekrastes ciemu 
iedzīvotāji – tā notikusi vismaz līdz 20. gs. 60. gadiem, kad ezerā atjaunoja ūdens 
līmeni un tas kļuva par ekskluzīvu medību vietu Padomju Savienības vadošajām 
amatpersonām.

Tā kā piekrastes ciemu apkārtnē viena īpašnieka vai lietotāja rīcībā ne vienmēr 
bija pietiekami daudz zemes, lai izbarotu lopus, no Antiņciema un, iespējams, arī 

A B
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piekrastes ciemiem pēc siena brauca uz Slokas pļavām (J. Greivulis, pers. ziņ.). 
Tagadējo Odiņu-Pavasaru polderi dienvidos no Slokas kā siena pļavas izmantoja 
ne tikai apkārtējo māju, bet arī Slokas iedzīvotāji (J. Poga, pers. ziņ.).

Samērā plaši pļavu masīvi bijuši sastopami arī Čaukciemā, Antiņciemā, ap 
Lapmežciemu un Bigauņciemu, kā arī Slocenes ielejā. Tur bijušas izplatītas 
kaļķainas pļavas, kurās, spriežot pēc 19.  gs. herbāriju vākumiem un vēlākiem 
atradumiem 20. gs. vidū (Rasiņš 1960), bijušas sastopamas vairākas retas kaļķainu 
vietu pļavu sugas. Vēlāk 20.  gs. otrajā pusē daļa Čaukciema pļavu apmežotas 
ar eglēm. 21. gs. sākumā šīs pļavas gan apmežošanas, gan dabiskas aizaugšanas 
dēļ bija saglabājušās samērā nelielās platībās un apsaimniekošanas trūkuma dēļ 
aizauga. Daļa šo pļavu 2014. gadā tika atjaunotas (skat. Aktīvā dabas aizsardzība 
– apsaimniekošana). Ja agrāk ciemu un gandrīz visu viensētu apkārtnē ganījušās 
govis, zirgi un sīklopi, tad ap 2000.  gadu šajās apdzīvotajās vietās bija palikuši 
vairs tikai nedaudzi lopi dažās mājās, 2016.  gadā – gandrīz nevienā. Vietējiem 
iedzīvotājiem vairs nebija vajadzības pēc siena un ganībām, un 20. gs. beigās liela 
daļu šo pļavu pārveidojās krūmājos un sāka aizaugt ar mežu (24., 25. att.).

Dažas meža pļavas padomju gados, iespējams, arī agrāk, izmantoja mednieki, 
pļaujot sienu dzīvnieku piebarošanai ziemās (piemēram, Medniekpļavas Rotkaļu 
un Mucenieku apkārtnē) vai pļavas apara un audzēja dzīvnieku piebarošanai 
sakņaugus vai labību (piemēram, Izkopos).

Tagadējā Dundurpļavu un Melnragu rīkles pļavu teritorijā Slampes un 
Skudrupītes palienē pļavas bijušas slapjas un, kā liecina apkārtnes iedzīvotāju 
atmiņas, apaugušas „ar grīsli un asu zāli” un „braukšana cauri pļavām no ziemeļu 
gala nebijusi nekāda labā”. Meliorācijas ierīkošana, sākot jau ar 20. gs. 30. gados 
īstenoto Skudrupītes iztaisnošanu un beidzot ar Slampes iztaisnošanu un segtās 
drenāžas ierīkošanu 20. gs. 60. gados, kā arī auglīgo palieņu izmantošana tīrumiem 
radīja būtiskus pārveidojumus ainavā un palienēm agrāk raksturīgajā augājā. Tas 
gandrīz pilnībā iznīcināja agrāko pļavu veģetāciju, kā vietā 21.  gs. sākumā pēc 
intensīvās lauksaimniecības pārtraukšanas un 20. gs. 90. gadu zemju pamešanas 
perioda dominēja kultivētajiem zālājiem un nezālienēm raksturīgs augājs.

24. att. Dūņiera apkārtnes pļavas 
1968. gadā. Ortofoto attēls no Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas 
reģionālās administrācijas arhīva.

25. att. Dūņiera apkārtnes pļavas 
2007. gadā. Ortofoto: © Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
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Dabisko pļavu un ganību platību pārmaiņas pusgadsimta 
laikā

Pirms II pasaules kara dabisko zālāju – pļavu un ganību – kopējā platība 
tagadējā Ķemeru Nacionālā parkā teritorijā bijusi ievērojami lielāka nekā 
21. gs. sākumā. Pieņemot, ka ap 20. gs. vidu tikpat kā nav bijis ielabotu 
(mēslotu vai kultivētu) pļavu un to sugu sastāvs veidojies dabiski, ilgstošā 
pļaušanas vai ganīšanas ietekmē, pēc kartogrāfiskā materiāla (dažādu 
laiku ortofoto attēliem, topogrāfiskajām kartēm u. c.) aprēķināts, ka kopējā 
20. gs. vidus dabisko zālāju platība varēja būt ap 2640 hektāriem. Savukārt 
21. gs. sākumā (uz 2004. gadu) to platība bija sarukusi līdz aptuveni 755 ha 
jeb apmēram 2% no pašreizējās nacionālā parka teritorijas, t. i., pieskaitot 
arī visas pļavas un bijušās ganības, kas jau daļēji aizaugušas, un vismaz 
daļēji dabiskojušos zālājus, bet neieskaitot atmatas un kultivētos zālājus, 
kuros nav dabiskošanās pazīmju (Priede 2009a).

2016.  gadā, salīdzinot ar 2004.  gadu, dabisko zālāju būtu nedaudz 
vairāk – uz to platību rēķina, kuras atjaunotas kā atklāti zālāji, izcērtot 
koku un krūmu apaugumu un atjaunojot pļaušanu un ganīšanu, kā arī 
atjaunojot palieņu hidroloģisko režīmu (skat. Aktīvā dabas aizsardzība – 
apsaimniekošana).

Aramzemes

Lielai daļai tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas nav raksturīgi 
lauksaimniecībai piemēroti apstākļi, galvenokārt nabadzīgo un lielākoties 
pārmitro vai dažās teritorijas daļās – sauso kāpu augšņu dēļ. Teritorijas austrumu 
daļā augsnes cilmiezi veido dolomīti, vietām blīvais dolomītu, dolomītmerģeļa vai 
karbonātisku mālu slānis ir tuvu augsnes virspusei (2. att.), kas apgrūtina infiltrāciju. 
Šādas vietas periodiski applūst, un augsnes ir saimnieciski grūti izmantojamas. 
Lielākoties, arī apdzīvotu vietu apkārtnē, kur vajadzība pēc tīrumiem un dārziem 
ir lielāka, sastopamas smilšainas augsnes, kas no lauksaimnieciskās izmantošanas 
viedokļa ir ražas ieguvei maz piemērotas. Auglīgas augsnes, tostarp aluviālas upju 
palieņu augsnes nemeža zemēs, sastopamas tikai dažu upju ielejās un Smārdes un 
Slampes apkārtnē.

Pirms II pasaules kara lielākās vienlaidus aramzemju platības atradās Lielupes 
tuvumā un Lapmežciema apkārtnē, bet mazākās – nelielo ciemu vai viensētu 
tuvumā, taču tikai salīdzinoši neliela daļa no tām bija augstvērtīgas (Vītiņš 1941). 
Ciemu un viensētu apkārtnē parasti nelielās platībās bija ierīkoti tīrumi un dārzi, 
kas pašlaik lielākoties aizauguši vai, ja tikuši pļauti, pārvērtušies pļavās.

Lai uzlabotu augsnes auglību un tās izmantošanas iespējas, lielāki meliorācijas 
darbi tika uzsākti 20.  gs. 30.  gados Džūkstes un Slampes apkārtnē, kur veikta 
vairāku mazo upju (Skudrupītes, Līkaušķu strauta) iztaisnošana un grāvju sistēmas 
izveide, kas nosusināja agrāk pārmitrās teritorijas. Meliorācija pabeigta 20.  gs. 
60.–70. gados, kad šajā Slampes un Džūkstes rajonā tika iztaisnota arī Slampes 
upīte un ierīkotas segtās meliorācijas sistēmas (Ķuze u. c. 2008).

20. gs. beigās un 21. gs. sākumā aramzeme Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 
tika apstrādāta galvenokārt tikai gar teritorijas rietumu robežu Smārdes, Slampes 
un Valguma ezera apkārtnē. Niecīgās platībās tīrumi un dārzi saglabājušies 
Antiņciemā, Čaukciemā un Kaļķī (Plostmuižā), taču piekrastes ciemos agrākie 
tīrumi zemēs starp apdzīvoto jūras krastu un Kaņieri bija pilnībā pamesti un vairs 
netiek izmantoti arī kā pļavas vai ganības.

Derīgo izrakteņu ieguves vietas

Lielākajos apjomos izmantotie derīgie izrakteņi mūsdienu Ķemeru Nacionālā 
parka teritorijā ir dzeramais ūdens un sērūdeņi. Sērūdeņi ir resurss, kas bija 
Ķemeru kūrorta attīstības un uzplaukuma pamatā un ilgstoši tika izmantots 
Ķemeru un Jaunķemeru kūrortos. Sērūdeņu resursi bijuši nozīmīgi teritorijas 
attīstībā – saistībā ar to izmantošanu veidojās Ķemeri kā apdzīvota vieta un 
kūrorts, ceļu infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra. Taču, tā kā pazemes ūdeņi, 

Dabiskie zālāji Ķemeru Nacionālajā parkā 
20. gs. vidū (avots: Priede 2009a).

Dabiskie zālāji Ķemeru Nacionālajā parkā 
21. gs. sākumā (avots: Priede 2009a).
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vismaz lielākos apjomos, iegūti no urbumiem un koncentrētām, nelielām avotu 
izplūdes vietām, šis ieguves veids tiešā veidā, ja neņem vērā minētās kopsakarības 
ar apdzīvojumu un ainavas struktūru, nav atstājis būtisku ietekmi uz virszemes 
ainavu un līdz ar to arī teritorijas bioloģisko daudzveidību, un šeit netiks plašāk 
aplūkots.

No citiem derīgajiem izrakteņiem rūpnieciskos apmēros tagadējā Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijā iegūta kūdra, dolomīts, smilts un grants, kā arī ar 
sērūdeņradi bagātās kūdras dūņas.

Kūdra iegūta Slokas purvā, Labajā purvā, Kašķu purvā, Smārdes tīrelī, Zaļajā 
purvā un Ķemeru tīrelī (vairāk par kūdras ieguves vēsturi – skat. Purvi).

Dolomīts iegūts jau kopš 19. gs. beigām. Slokas karjerā (atrodas pie robežas ar 
tagadējo Ķemeru Nacionālā parka teritoriju) dolomīts iegūts līdz 1903. gadam, 
līdz 20. gs. 60. gadiem karjers pastāvējis kā bedre un tad piepildīts ar ūdeni. Tāpat 
jau 20.  gs. sākumā darbojās arī Plostmuižas (Kaļķa) dolomīta lauztuves, kur 
1934. gadā ierīkoja darba nometni katordzniekiem. II pasaules kara laikā akmens 
lauztuvēs iekārtoja Rīgas ebreju geto darba nometni, bet pēc kara beigām – vācu 
karagūstekņu nometni. Mūsdienās daļa Plostmuižas dolomīta karjeru (Sahalīnes 
dīķis un vēl divi) ir pamesti un aizpildīti ar ūdeni vai pakāpeniski aizaug ar mežu, 
bet daļa arvien tiek izmantoti. Līkumciema dolomīta karjerā apjomīgākā derīgo 
izrakteņu ieguve notikusi 20. gs. 80. gados, bet karjers pamests 20. gs. 90. gadu 
sākumā. Pašlaik lielāko daļu karjera platības (ap 22  ha) aizņem atklāta, dziļa 
ūdentilpe. Nacionālā parka teritorijā un pie tā robežām bija arī dažas mazākas 
dolomīta lauztuves un bedres, kur iegūts šis derīgais izraktenis – galvenokārt 
Slokas apkārtnē. Mūsdienās tās aizaugušas un dabā atpazīstamas vien kā nelieli 
dīķi.

Smilts un grants lielākā apjomā iegūta Dunduru-Draviņu karjerā teritorijas 
dienvidu daļā, kur ieguve aizsākās jau ap 20. gs. vidu un vēlāk paplašinājās līdz 
aptuveni 17 ha platībai. 20. gs. 90. gados ieguve pārtraukta, karjers dabiski aizaug 
ar mežu, bet lielu daļu teritorijas aizņem nelielu ūdenstilpju mozaīka. Neliels (ap 
2,3 ha) platībā) grants karjers atradies Slocenes ielejas vidusposmā pie Ziemeļiem. 
Tajā ieguve notikusi līdz aptuveni 20. gs. 80.‒90. gadiem, pēc tam karjers apmežots 
ar priedi. Mazākas smilts ieguves vietas – nelieli karjeri un bedres, kurās mežos 
rakta smilts – atrodamas vairākās vietās. Lielākā daļa no tām pašlaik aizaug ar 
mežu vai padomju gados apmežotas, vai arī tajās izveidotas nelielas ūdenstilpes.

Dūņas iegūtas un tās turpina iegūt arī mūsdienās Ķemeru apkārtnē. Mūsdienās 
dūņu karjers atrodas pie Slokas ezera Slokas purva ziemeļu daļā.

Ceļi

19.  gs. pirmajā pusē Ķemeru mežainais un purvainais apvidus bija visai 
mežonīgs un tam bija grūti piekļūt braukšus – vēl Ķemeru kūrorta attīstības 
sākumposmā nokļūšana līdz šejienei notika gan laivā, gan kājām pa meža takām 
(skat. Kopskats). Tolaik ceļiem, visticamāk, bija niecīga ietekme uz dabas ainavu. 
19. gs. otrajā pusē situācija mainījās, un pamazām attīstījās arī ceļu tīkls (Belte 
1935). 1825. gadā, kad pakāpeniski pieauga interese par Ķemeru avotu izmantošanu 
dziedniecībā, bet trūka ceļu, „Klīves mežsargs Feichtners izcirta ceļu no avota līdz 
Slokas‒Tukuma pasta traktam. Ķemeru avoti tūlīt atdzīvojās, slimnieki brauca šurp 
no Rīgas un citām attālākām pilsētām un miestiem” (Balas 1963). 19. gs. beigās 
ceļu tīkls, lai arī ceļi tolaik meta lielākus līkumus un bija grūtāk izbraucami nekā 
mūsdienās (26. att.), jau sāka līdzināties tam, kādu redzam mūsdienu kartēs. 19. gs. 
un 20. gs. sākumā bez lielākajiem ceļiem (Rīga‒Tukums, kas veda pa tagad jau 
gandrīz aizaugušu ceļa trasi, nevis mūsdienu Ventspils šosejas vietā, bet vairāk uz 
dienvidiem, tuvāk Ķemeru tīreļa malai, piekrastes ceļa cauri ciemiem, Tukuma‒
Klapkalnciema ceļa, Krāču kalnu ceļa un citiem) teritoriju šķērsoja arī mazi 
meža celiņi, kas savienoja ciemus un apdzīvotas vietas. Daži no tiem mūsdienās 
vēl arvien saglabājušies un tiek lietoti, piemēram, ceļš, kas savieno Ķemerus un 
Antiņciemu cauri Raganu purvam, Ķemeru‒Jaunķemeru ceļš, bet daži no tiem, 
agrāk droši vien krietni nozīmīgāki, dabā saglabājušies tikai kā nelieli meža celiņi 
vai takas, vai pavisam aizauguši, piemēram, ceļš no Ķemeriem gar Zaļo kāpu, 
ceļš cauri Raganu purvam pa kāpu purva ziemeļrietumu daļā, tā sauktais vecais 
Tukuma ceļš, ceļš no Bigauņciema gar Dūņieri un Antiņciemu, ceļš no Kaņiera 
dienvidu piekrastes cauri Čaukciemam uz Klapkalnciemu un citi.

26. att. Vēl ap 20. gs. pirmo 
pusi lielākā daļa ceļu 

bija bez seguma, tāpēc 
grūti izbraucami. Attēlā 

– smilšains ceļš kāpās 
no Ķemeriem uz Fazānu 

mežsargmāju (Ķemeru tīreļa 
ziemeļu daļā pie tagadējās 

purva laipas sākuma) un 
zirga pajūgs, ap 1940. gadu. 

Foto autors nezināms 
(pārpublicēts no Vītiņš 

(1941)).
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Vēlākajos laikos tika uzbūvēti jauni ceļi, piemēram, ceļš cauri Slokas purvam no 
Kūdras uz Slokas ezeru un tālāk uz Ķemeriem, Kaņiera dambja ceļš (agrāk tā vietā 
bija jābrauc pa mežu gar Dūņieri), taisnais ceļš no Antiņciema gar Čaukciemu uz 
Jāņkrogu. 1877. gadā atklāja Rīgas‒Tukuma dzelzceļa līniju (Altbergs u. c. 2009).

20. gs. izveidotais ceļu tīkls Ķemeru Nacionālā parka teritoriju ir pārveidojis 
tādā ziņā, ka dabiskās mežu robežas vietām iztaisnotas, plašās ceļu trases, īpaši 
Ventspils šosejas un dzelzceļa trases zināmā mērā fragmentē ainavu, līdz ar ceļiem 
izveidoti grāvji ceļu malās, kas nosusina apkārtējās platības. Tomēr arī autoceļi 
un dzelzceļš kalpo kā nozīmīgas augu sugu dzīvotnes un izplatīšanās koridori, 
mūsdienās arī kā invazīvo augu sugu izplatīšanās ceļi.

Apdzīvotas vietas

Ķemeru Nacionālajam parkam ne agrāk, ne mūsdienās nav bijis raksturīgs 
blīvs apdzīvojums – lielākā daļa teritorijas ir neapdzīvota, apbūve koncentrēta 
dažās apdzīvotās vietās, viensētu ir maz. 

Senākās apdzīvotās vietas ir Lapmežciems, Bigauņciems un Ragaciems jūras 
piekrastē un iekšzemes skrajciemi pie Kaņiera: Antiņciems (Antiņi) un Čaukciems 
(Čaukas). Senas apdzīvotas vietas ir arī Pavasari un Līkumciems (Līkumi) pie 
Lielupes, Sumragi, kā arī apkārtnes lielākās apdzīvotās vietas Smārde, Sloka, 
Kaugurciems un Klapkalnciems (skat. Kopskats). Ķemeri sāka attīstīties tikai 
19. gs., kad tie izveidojās par nelielu kūrortpilsētu, vienlaikus pamazām attīstoties 
arī infrastruktūrai. Viensētu teritorijā jau izsenis bija maz, lielākā daļa mežu un 
purvu masīvu bija neapdzīvoti.

Līdzīga apdzīvojuma struktūra saglabājusies līdz mūsdienām. Pārmaiņas, kas 
skārušas teritoriju saistībā ar apdzīvojuma struktūru, ir apbūves raksturs un blīvums 
– tas būtiski pieaudzis piekrastes ciemos un turpina pieaugt arī 21. gadsimtā. Tās 
kļuvušas par samērā blīvi apdzīvotām teritorijām ar intensīvu cilvēku ietekmi uz 
vidi. Tāpat 20. gs. laikā apbūves blīvums pakāpeniski pieaudzis arī Ķemeros, kur 
vēl ap gadsimta vidu bija samērā daudz neapbūvētu zemes gabalu, ko izmantoja 
dārziem, pļavām un ganībām, taču 21.  gs. beigās to īpatsvars jau bija būtiski 
samazinājies. Apdzīvojuma blīvums un ar to saistītā darbošanās intensitāte 20. gs. 
laikā būtiski mainījusies arī Antiņciemā un Čaukciemā, ko papostīja I pasaules 
karš, kura dēļ abos ciemos ievērojami samazinājās iedzīvotāju skaits. 20. gs. beigās 
šie nomaļie ciemi atkal kļuva mazapdzīvoti, iedzīvotāju dzīvesveida pārmaiņu dēļ 
saimnieciskā darbība tajos sarukusi un gandrīz izzudusi.

Īpatnējs apdzīvojuma veids 20. gs. vidū izveidojās t. s. baraku pilsētās pie kūdras 
purviem Jūrmalas Kūdrā, Smārdes Kūdrā un Labā purva ziemeļu daļā. Jūrmalas 

Kūdra mūsdienās, izbeidzoties kūdras ieguvei, kļuvusi par nomaļu dzīvojamo 
rajonu un mazdārziņu rajonu pie dzelzceļa stacijas, Smārdes Kūdrā pastāvīgo 
iedzīvotāju vairs nav, bet par Labā purva kūdras ciematu dabā liecina vien dažas 
apdzīvojuma paliekas – drupas un saglabājušies koku un krūmu stādījumi, kā arī 
leknas dārzbēgļu audzes.

Senākais apdzīvojums vietām atstājis dabā „pēdas” – māju drupas, koku 
stādījumus un alejas, stādītus krāšņumaugus, kas reizēm pārgājuši savvaļā u. c. 
Savukārt jaunās apbūves ekspansija piekrastē notiek uz pamesto, mūsdienās 
vairs siena ieguvei un ganībām neizmantoto zālāju, krūmāju un agrāko tīrumu, 
kā arī neapbūvēto mežaino kāpu rēķina. Tādējādi kopaina pēdējo divu gadsimtu 
laikā mainās. No vienas puses, apdzīvojums un lauksaimnieciskā darbība, īpaši 
skrajciemos, palīdzēja attīstīties un saglabāties būtiskai floras daudzveidības 
daļai – pļavām un ganībām. No otras puses, apdzīvojuma blīvuma pieaugums 
palielinājis un turpina palielināt slodzi uz dabisko augāju, daudzviet to iznīcinot 
pavisam (visizteiktāk tas vērojams jūras piekrastē), kā arī palielinot eitrofikāciju 
un sekmējot netipisku, tostarp arī invazīvu svešzemju sugu, ieviešanos un 
izplatīšanos.
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TERITORIJAS DABAS AIZSARDZĪBAS 
VĒSTURE

Dažādas aizsardzības formas un statusi laika gaitā

20. gs. 20. gadu sākumā Latvijā tika izveidoti tā sauktie aizsargu meži, kuru 
mērķis bija aizsargāt sēravotus Kandavas, Ķemeru un Baldones apkārtnē. Ķemeru 
aizsargu mežs 817 ha platībā ieskaitīts sadaļā „Saraksts meža un zemes gabaliem, 
kuŗi pirms kara nav piederējuši aizsargu mežiem, bet uz priekšu pieskaitāmi 
parkiem un dabas pieminekļiem”. Kā „aizsarga kategorija” norādīts „aizsargu mežs” 
un motivējumā norādīts, ka tas domāts „sēravota teritorijas apsardzībai” (Anon. 
1923). Būtībā tas turpināja K.  Rugeviča pētījumu secinājumus par meliorācijas 
nelabvēlīgo ietekmi uz sērūdeņu veidošanos (skat. Meži un kāpas). Vēlāk sapratne 
par sērūdeņu veidošanās zonu aizsardzības nepieciešamību rezultējās pēc II 
pasaules kara (ar 1949. un 1958. gada Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumiem) 
sēravotu aizsardzībai oficiāli dibinātajos sanitārās aizsardzības rajonos jeb zonās. 
Tās turpināja pastāvēt līdz 20. gs 90. gadiem un vismaz pa daļai, lai arī nepilnīgi, 
pasargāja Ķemeru apkārtnes purvus no nosusināšanas un kūdras ieguves, bet 
mežus – no masveida izciršanas. Plašāk par sanitārās aizsardzības zonām: Strazds 
un Ķuze (2006).

Tomēr nav zināms, vai Ķemeru aizsargu mežu teritorijai Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā bija arī stingri norādītas un kartē iezīmētas robežas un kā šis 
aizsardzības statuss mainīja zemes izmantošanu šajā teritorijā. Visticamāk, 
būtiskas pārmaiņas tas praksē neieviesa, jo mežizstrāde notika, un turpinājās arī 
kūdras ieguve Slokas purvā.

Nākamo statusu teritorija ieguva 1957.  gadā, kad ar Latvijas PSR Ministru 
Padomes 24. aprīļa lēmumu „Par pasākumiem dabas aizsardzības pastiprināšanā” 
tika dibināts Ķemeru rezervāts (vienlaikus arī vēl trīs rezervāti – Slīteres, Grīņu 
un Moricsalas – pēdējais gan ar citu statusu dibināts jau agrāk, taču šoreiz tas tika 
vēlreiz apstiprināts, un izdalīja vēl jaunus aizsargājamos objektus) (Vilks 1957; 
Anon. 1960; Vimba 1960). Jaundibinātais Ķemeru rezervāts tolaik bija lielākā 

aizsargājamā dabas teritorija Latvijā – tas aizņēma 46 700 hektārus. Tas ietvēra
„Ķemeru sanatoriju ar parku, Ķemeru mežu, Kaņiera, Slokas un Dūņu ezerus, 
Slocenes upīti, vairākus purvus (Raganu, Zaļo, Seklo, Kašķu u. c.) un lielāko daļu 
Ķemeru-Smārdes tīreļa”  (Anon. 1960).

Pārlapojot tā laika presi, redzams, ka 20. gs. 50.  gadu beigās un 1960.  gadā 
tika izvērsta neliela informatīva kampaņa avīžu un žurnālu rakstos, stāstot 
par rezervātiem, to galvenajām dabas vērtībām un informējot par aizliegtajām 
darbībām. Rezervāti bija vietas, „kurās saudzējams viss dabas komplekss zinātniskās 
pētniecības nolūkiem vai dabas bagātību saglabāšanai un vairošanai. Rezervāti 
ir paši lielākie un svarīgākie dabas aizsardzības objekti, kuros aizliegta jebkāda 
saimnieciskas izmantošanas darbība (koku ciršana, kūdras ieguve, medīšana utt.). 
Rezervātos ne tikai saglabā atsevišķam apgabalam īpatnējo augu un dzīvnieku 
valsti, ģeoloģiskos veidojumus, ainavas u. c., bet arī ieaudzē un aklimatizē jaunas 
un vērtīgas (kā arī citur iznīkušas) augu un dzīvnieku sugas (piemēram, īves, bebrus 
u. c.)”  (Anon. 1960).

Tomēr acīmredzot Ķemeru rezervāta uzturēšanā un aizsardzības organizēšanā 
tika pieļautas būtiskas kļūdas, kas jau neilgi pēc tā dibināšanas ļāva saprast, ka 
kārtības un reālas dabas aizsardzības tomēr nav. Uzsvars tika likts uz zinātnisko 
izpēti, bet tai pašā laikā turpinājās mežizstrāde un kūdras ieguve, netika 
pārtrauktas medības, lai gan formāli tas bija aizliegts. Rezervāts galvenokārt bija 
„uz papīra”, faktiskas dabas aizsardzības nebija – joprojām raka kūdru, bija vairāki 
kūdras ciemati, turpinājās grāvju rakšana, mežu izciršana (Galeniece, Cukermans 
1958; Strazds, Ķuze 2006). 1958. gadā laikrakstā „Cīņa” publicēts pārmetošs raksts, 
kurā norādīts, ka „... lielais vairums mednieku svētdienās izbrauc ārpus Rīgas, tās 
tuvumā, un dažreiz iekļūst nepatīkamā situācijā, jo izrādās, ka medījuši „zaļajā 
zonā”, kur vajadzīga speciāla atļauja. Republikāniskajā presē gan bija izziņots par 
jauno rezervātu nodibināšanu, kā arī dotas izziņas, cik hektāru lielu platību tie 
aizņem, taču nekur nav atrodamas precīzas ziņas par to robežām. Piemēram, lai 
gan pagājis jau gads, kopš nodibināts Ķemeru rezervāts, tur netraucēti saimnieko 
malu mednieki, ezeros katru dienu dzirdami šāvieni. Malu mednieki šeit jūtas kā 
mājās, jo nav, kas tos kontrolē. Latvijas mednieku biedrībā pat nav izliktas kartes ar 
rezervātu un zaļo zonu robežām” (Linde 1958). Šis apraksts ilustrē tā laika reālas 
administrēšanas un informācijas trūkumu.

Acīmredzot pie vainas bija arī konkrētas atbildīgas, uz vietas rīkoties spējīgas 
institūcijas trūkums. 1959.  gada 28.  novembrī dabas aizsardzības jautājumu 
organizēšanu un vadīšanu Latvijas PSR Augstākā Padome nodeva Zinātņu 
Akadēmijas Dabas aizsardzības komisijai. Tomēr acīmredzot tas nedeva 
sevišķus rezultātus, un dabas aizsardzības intereses nepārprotami sadūrās ar 
saimnieciskajām, taču trūka instrumentu, kā šos jautājumus ikdienā risināt. 
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Zināmā mērā rezervāts tika ņemts vērā vienīgi kūdras ieguvē, ko 1959.  gadā 
Smārdes tīrelī tiešām pārtrauca. H. Vecvagars 1959. gada rakstā laikrakstā „Cīņa” 
norādīja: „...[kopumā Latvijas PSR] frēzkūdras ieguve, kas pilnīgi mehanizēta, 
palielināsies par 43 procentiem. Gabalkūdras ieguve turpretī samazināsies, jo trūkst 
ražošanas platību – Salaspils, Viļānu, Silmalas un Priedaines fabrikās izbeidzas 
kūdrāju rezerves, bet Slokā un Smārdē ievērojami samazināsies kūdras ieguve, lai 
nekaitētu Ķemeru rezervātam” (Vecvagars 1959).

Ķemeru rezervāts pastāvēja īsu laiku, un 1961.  gadā (Veinbergs 1967), pēc 
citām ziņām – 1965.  gadā (Strazds, Ķuze 2006), tika likvidēts. Vēlāk padomju 
gados Ķemeru apkārtnes purvu un mežu aizsardzību pa daļai nodrošināja Ķemeru 
kūrorta aizsardzības zona (Galenieks, Krauklis 1995), bet bijusī Ķemeru rezervāta 
teritorija tika ieļauta 3.  kategorijas saudzējamo mežu zonā, kur aizliegts medīt 
(Veinbergs 1967).

Kritisku viedokli par Ķemeru rezervātu un toreizējo dabas 
aizsardzības praksi tolaik, 1960.  gadā, pauda trimdas 
latviešu laikraksts „Meža Vēstis” 

„... Padomju Krievijas valsts pilsoņiem nodibinātais mežu aizsardzības 
rajons uzturēšot šo īpatnējo mežu krāšņumu un tās faunu. Ķemeru sēravoti 
[„Sovetskaja Latvija”] rakstā nosaukti par visas Padomijas veselības iestādi. 
Ļaudis no visas Padomju Krievijas izmantojot Ķemeru sēravotus un 
jādomā, ka šāda iespēja galvenā kārtā ir dota krievu komunistu valdošai 
šķirai. Varas vīriem netikai Latvijas sēravotu vannas vajadzīgas, lai ārstētu 
savus stīvos kaulus, bet vajadzīga arī daļa no Latvijas dabas neaizskaramā 
veidā, kur pamielot savas uzvarā piemiegtās acis. [...]
... [Jau] rakstīju par neizdevušos mēģinājumu ieaudzēt lāčus Latvijas 
mežos un par nelaimes pilno eksperimentu, ieaudzinot Latvijā Ussurijas 
jenotveidīgos suņus, kuŗi tagad savairojušies lielā mērā un rod nopietnus 
zaudējumu faunai, sevišķu ūdens putniem un medņiem. Tagad Ķemeru 
mežu aizsardzības rajonā izvests viens jauns eksperiments, iesākot 
Karēlijas bērza ieaudzēšanu, pie tam labā augsnā. [...]”.
P.  Students. Ķemeru mežu aizsardzības rajons. Meža Vēstis Nr. 92, 
01.03.1960.
Nav zināms, kā beidzās eksperiments ar Karēlijas bērza introdukciju un kur 
tieši šis mēģinājums notika, bet šis piemērs ilustrē tā laika pieeju Padomju 
Savienībā – ka rezervāti nav domāti tikai vietējo sugu saglabāšanai, bet arī 
jaunu, eksperimentālu sugu ieviešanai „tautsaimniecības attīstībai”.

Zināma loma Ķemeru apkārtnes dabas aizsardzībā bija dabas liegumiem, lai 
arī, līdzīgi jau aprakstītajam Ķemeru rezervātam, daudzas no liegumu idejām 
tā arī palika „uz papīra”. Pirmais dabas liegums teritorijā bija Kaņiera ezera 
ornitoloģiskais liegums, dibināts 1964.  gadā, 857  ha platībā. 1977.  gadā tika 
nodibināti vēl divi liegumi. Viens no tiem bija Slocenes ieleja ar komplekso 
apkārtējo ainavu (sākumā 890 ha, vēlāk – 1612 ha platībā). Slocenes ielejas liegums 
sākotnēji dibināts 20.  gs. 60.  gados reintroducēto bebru aizsardzībai, bet pēc 
izpētes šī teritorija izrādījās arī botāniski vērtīga, tāpēc teritorija tika paplašināta 
arī citu dabas vērtību aizsardzībai. Otrs bija Ķemeru tīrelis (5762 ha). Plašāk par 
šo dabas liegumu vēsturi rakstījuši Strazds un Ķuze (2006).

1962.  gadā nelielās platībās nodibināti aizsargājami ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi Zaļā purva sēravoti (9 ha) un Krāču kalni 
(175 ha), kas šādā statusā pastāv arī mūsdienās.

20. gs. 80. gados Ķemeru apkārtnē dibinātie Latvijā pirmie īpaši aizsargājamie 
iecirkņi putniem, kas vēlāk tika dēvēti par mikroliegumiem un kādus mūsdienās 
veido visā Latvijā (plašāk šo tēmu aprakstījuši Strazds un Ķuze (2006)).

Pirmās ieceres veidot lielu kompleksu aizsargājamu dabas teritoriju parādījās 
jau 20. gs. 80. gadu beigās, kad to rosināja Latvijas Valsts universitātes pētnieki 
(Jūrmaliete 1993). Vienlaikus aizsākās melnā stārķa izpētes projekts (Strazds, 
Ķuze 2006). Par šādu ieceri liecina arī saglabājies Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 
Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas sagatavotais dokuments „Reto un 
aizsargājamo augu atradnes un perspektīvās aizsargājamās teritorijas” (Anon. 
1989).

20. gs. 90. gadu sākumā radās Ķemeru Nacionālā parka – nu jau teritorijas ar 
konkrētām robežām – dibināšanas ideja. To lielā mērā veicināja putnu izpēte, kā arī 
nepieciešamība rast modeli turpmākai sēravotu aizsardzībai. Liela loma nacionālā 
parka izveidē bija Latvijas Dabas fondam, tolaik nesen dibinātai organizācijai, kas 
1992. gadā sāka īstenot projektu „Ķemeru Nacionālais parks” (vadītājs bija Māris 
Kreilis). Liela loma nacionālā parka idejas atbalstīšanā bija Euronatur – Eiropas 
Dabas mantojuma fondam, kas projektu atbalstīja finansiāli. Papildus finansiāls 
atbalsts tika saņemts arī no Vācijas Vides ministrijas (Bērziņa 1993; Jūrmaliete 
1993; Strazds, Ķuze 2006). Ķemeru Nacionālais parks 35 165 ha platībā oficiāli 
dibināts 1997. gadā ar Saeimas pieņemtu likumu. 2001. gadā izstrādāts un Saeimā 
pieņemts Ķemeru Nacionālā parka likums, kas noteica, ka teritorijā ietilpst 
38 165 ha sauszemes un 1954 ha jūras akvatorijas, kā arī nosakot funkcionālās zonas 
– dabas rezervāta, dabas lieguma, ainavu aizsardzības un neitrālo zonu. Ar likumu 
tika noteikts, ka „Ķemeru Nacionālais parks ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama 
dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, 
kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu 
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un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī lai veicinātu nenoplicinošu 
saimniecisko darbību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību”. 2004. gadā, Latvijai 
iestājoties Eiropas Savienībā, Ķemeru Nacionālais parks iekļauts Eiropas nozīmes 
aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. 1995. gadā Kaņieris ar tam piegulošajām 
teritorijām 1200 ha platībā līdz ar Engures ezeru un Teiču un Pelečāres purviem 
ietverts starptautiskajā Ramsāres vietu sarakstā. 2013. gadā no Ķemeru Nacionālā 
parka izslēgta jūras akvatorija, to pievienojot aizsargājamai jūras teritorijai „Rīgas 
līča rietumu piekraste”, līdz ar to pašlaik Ķemeru Nacionālais parks ietver tikai 
sauszemi, kopumā aizņemot 36 180 hektārus.

1997. gadā tika izveidota Ķemeru Nacionālā parka administrācija, kas apmetās 
Ķemeru Meža mājā. Sākotnēji tā darbojās vien dažu cilvēku sastāvā, bet vēlāk 
administrācijā strādājošo speciālistu skaits pieauga. 2009.  gadā Latvijā notika 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju reorganizācija, apvienojot tās 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi, lai sekmētu vienotas dabas aizsardzības politikas 
realizēšanu Latvijā, kā arī veicinātu efektīvāku Latvijas īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Tādējādi agrākā Ķemeru Nacionālā 
parka administrācija pārtapa par Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo 
administrāciju, kuras pārraudzībā tagad bija ne tikai nacionālais parks, bet arī 
aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi visā Pierīgas reģionā – Zemgalē, Pierīgā 
un Rīgā.

Īpaši botānisku vērtību aizsardzībai paredzētas teritorijas vai objekti padomju 
laikā tagadējā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā netika dibinātas. Pirmoreiz šādu 
statusu ar uzsvaru uz augu sugu aizsardzību ieguva nelielas platības 2007. gadā 
– jau desmit gadus pēc nacionālā parka dibināšanas, kad ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu tika noteikti trīs mikroliegumi īpaši 
aizsargājamu, retu sugu Lēzeļa lipares Liparis loeselii, lielās brūnkātes Orobanche 
elatior un to dzīvotņu – biotopu aizsardzībai.

Aktīvā dabas aizsardzība – apsaimniekošana

Ķemeru Nacionālajā parkā notikusi ne tikai pasīva dabas aizsardzība, nodibinot 
īpaši aizsargājamu teritoriju, bet 21. gs. sākumā uzsākta arī degradēto ekosistēmu 
atjaunošana. Gandrīz visā nacionālā parka teritorijā ekosistēmas skārušas dažādas 
ietekmes – purvu, mežu un lauksaimniecības zemju nosusināšana, mežizstrāde, 
dabisko zālāju iekultivēšana, apbūve un citas (skat. Zemes izmantošana agrāk un 
mūsdienās). Lai vismaz daļēji novērstu nelabvēlīgās ietekmes un atjaunotu dabiskās 
ekosistēmu funkcijas, raksturīgo sugu sastāvu, veicinātu šīm ekosistēmām tipisko 
un reto sugu saglabāšanos, aptuveni kopš 2004. gada uzsākti dažādi mērķtiecīgi 
darbi. Te sniegts īss ieskats paveiktajā.

Lielākie darbi degradēto ekosistēmu atjaunošanā veikti saistībā ar hidroloģiskā 
režīma atjaunošanu purvos un palienēs, kā arī zālāju atjaunošana, atbrīvojot 
no kokiem, krūmiem un niedrājiem jau daļēji aizaugušās pļavas un atjaunojot 
regulāru pļaušanu un ganīšanu.

2005.  gadā Slampes palienē Dundurpļavās nacionālā parka dienvidu daļā 
ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu tika veikta palienes 
zālāju dabiskošana, izrokot meandrus 20. gs. 60. gados iztaisnotās Slampes upītes 
vietā (27. att.) un paceļot ūdens līmeni. Tādējādi tika atjaunots palienes režīms 
– panākta sezonāla Dundurpļavu applūšana, kas nebija notikusi jau vismaz 50 
gadus pēc meliorācijas. Neilgi pirms upes izlīkumošanas Dundurpļavās ierīkots 
aploks ap 110 ha platībā (2004. gadā), ietverot gan zālāju, gan mežmalu un ielaižot 
tajā Heck govis, nedaudz vēlāk arī Konik zirgus, kas kopš tā laika cauru gadu ganās 
aplokā (28.  att.). 2005.  gadā piegulošajā Skudrupītes palienē atjaunota regulāra 
pļaušana. Plašāk par palienes atjaunošanas darbiem un to rezultātiem: Ķuze u. c. 
(2008), Priede (2013a) un Priede u. c. (2015).

27. att. Slampes upes 
atlīkumošana – rakšanas darbi 
Dundurpļavās 2005. gadā. Šāda 
rakstura darbi, kuru iedvesmas 

avots ir Rietumeiropas pieredze, 
Latvijā un Baltijā toreiz bija 

pirmais mēģinājums palienes 
ekosistēmas atjaunošanā. Foto: 

Viesturs Vintulis.

28. att. Noganīšana ar Heck 
govīm un Konik zirgiem 

Dundurpļavās. Dzīvnieki aplokā 
kopš 2004. gada uzturas visu 

gadu. Līdzīga noganīšana kopš 
2006. gada notiek plašajos 

palienes zālājos Lielupes malā 
lejpus Kalnciema tilta, kur 

niedrāji un krūmāji pakāpeniski 
samazinās, atjaunojot palieņu 

zālājus.
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Pirmie purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi Ķemeru Nacionālajā 
parkā īstenoti kūdras ieguves un nosusināšanas stipri degradētajā Ķemeru tīreļa 
ziemeļaustrumu daļā. Tur 20. gs. otrajā pusē vairāk kā 100 ha platībā iegūta kūdra 
– gan ar karjeru, gan frēzkūdras metodi. 80. gados pamestajās platībās dominēja 
degradētu purvu ainava – kūdras lauku „tuksnesis” ar sausu, atklātu kūdru, 
sīkkrūmu audzēm un kūdras karjeru „tranšejas”, bet neatjaunojās dabiskiem 
purviem raksturīgs augājs. 2006. gadā tur ar Eiropas Savienības LIFE programmas 
finansiālu atbalstu īstenota hidroloģiskā režīma atjaunošana, uzbūvējot kūdras 
aizsprostus (29. att.) un nostiprinot ceļa dambi, kas pašlaik kalpo kā liels aizsprosts. 
Tā rezultātā jau dažu gadu laikā tika panākta būtiska situācijas uzlabošanās – 
atjaunojas augstajiem purviem un pārejas purviem raksturīga veģetācija un 
ieviešas dabiskiem purviem raksturīgās augu sugas (30. att.). Purva ekosistēmas 
atjaunošanās turpinās, jo lielākajā daļā degradētās platības ir panākti purvam 
optimālie apstākļi. Vairāk par purva atjaunošanas darbiem un to rezultātiem: 
Ķuze, Priede (2008) un Priede (2013).

29. att.  Ķemeru tīrelī ap bijušo 
kūdras ieguves vietu uz grāvja 
ar ekskavatoru tiek būvēts 
kūdras aizsprosts. 2006. gads. 
Foto: Jānis Ķuze.

30. att. Agrāk sausie kūdras 
frēzlauki aptuveni desmit 
gadus pēc ūdens līmeņa 
paaugstināšanas apauguši 
ar parasto baltmeldru 
Rhynchospora alba, sfagniem 
un citiem augsto purvu augiem. 
Fotografēts 2016. gadā.

Biotopu atjaunošanas un kopšanas darbi veikti arī Kaņiera ezerā. 2006. gadā 
atjaunotas 1972. gadā būvētās slūžas, kas nodrošina iespēju regulēt ūdens līmeni 
ezerā. 2006.  gadā veikta arī mākslīgo salu virsmu izlīdzināšana, padarot salu 
krastus lēzenākus un kopumā šīs platības piemērotākas putnu ligzdošanai. Tolaik 
izpļauti arī koridori niedrājos, lai fragmentētu vienlaidus masīvus un uzlabotu 
putnu pārvietošanās iespējas. Izcirsts arī koku un krūmu apaugums uz Kaņiera 
salām, kas atkārtoti darīts arī turpmākajos gados, tādējādi nodrošinot gan 
putniem piemērotākus ligzdošanas apstākļus, gan dzīvotnes kaļķainas augsnes 
mīlošām augu sugām. Vairāk: Anon. (2006).

Kopš 2004. gada uzsākta regulāra zālāju – pļavu un ganību – apsaimniekošana 
valstij piederošajās zemēs, apsaimniekošanas apjoms ir pakāpeniski pieaudzis. 
Pamazām, ik gadus palielinot platības, atkal iekopti 20.  gs. otrajā pusē un 
pēcpadomju gados pamestie zālāji, izcērtot krūmus – vietām pat atmežojot stipri 
aizaugušās pļavas (31.  att.), pakāpeniski atbrīvojoties no niedrājiem palieņu 
pļavās (32.  att.), tajās izcērtot krūmus un mazinot niedru ekspansiju, regulāri 
pļaujot un noganot, atbrīvojot no krūmu apauguma kadiķu pļavas (33. att.), un 
atsākot regulāru pļaušanu un siena vākšanu (34.  att.). Tādējādi iekoptas lielas 
platības zālāju, kas atkal kļuvušas atklātas un apsaimniekojamas. 2016.  gadā 
apsaimniekoto pļavu platība valstij piederošajās zemēs jau sasniedza gandrīz 450 
hektārus. Gandrīz visus Ķemeru Nacionālā parka dabiskos zālājus (lielākā daļa 
atrodas valstij piederošās zemēs) 2016.  gadā apsaimniekoja Ķemeru Nacionālā 
parka fonds, nelielu daļu – privāto zemju īpašnieki. Pēdējos gados arvien vairāk 
zālāju apsaimnieko arī pēcpadomju gados pamestajā Odiņu-Pavasaru polderī, kas 
ir nozīmīga griežu teritorija, bet nākotnē, turpinot apsaimniekošanu, tajā varētu 
veidoties arī botāniski vērtīgi zālāji.

   

31. att. No krūmiem atbrīvota 
slapja, kaļķaina pļava 

Čaukciemā 2014. gadā. Te 
apsaimniekošana nenotika 
vismaz pusgadsimtu, tāpēc 

pļava pamazām pārvērtās 
mežā. Vispirms tika izcirsti koki 

un krūmi un tad, lai mazinātu 
atvašu daudzumu un varētu 

pļaut, nofrēzēti celmi. Šī metode 
Ķemeru Nacionālajā parkā jau 

pierādījusi savu efektivitāti. 
Foto: Andis Liepa.
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Plašākam ieskatam par zālāju atjaunošanas darbiem un to rezultātiem: Ķuze 
u. c. (2008), Priede u. c. (2015) un Jātnieks, Priede (2017).

Līdzīgi zālāju atjaunošanai, krūmu izciršana un pļaušana notikusi arī 
kaļķainos zāļu purvos Kaņiera krastos un Raganu purvā pie Sēra dīķiem (2005. 
līdz 2016. gadā). Te izcirsts krūmu un koku apaugumus, saglabājot vecas priedes 
un kadiķus, Riekstu pussalā un uz salas starp Riekstu pussalu un Andersalu 
vairākkārt pļauts un savākts siens.

35. att. Niedru pļaušana Kaņierī 
ziemā uz ledus ap 2004. gadu. 

Foto: Anita Laime.

Pēdējos gadu desmitos Kaņierī ziemās pļautas niedres jumtu segumiem. Tas 
nekad nav noticis lielās platībās, taču zināmā mērā noteikti ietekmējis Kaņiera 
augāju (35. att.).

Vēršupītē un Vecslocenē vairākus gadus īstenota upju attīrīšana no sakritušajiem 
kokiem, sanesumiem un bebru aizsprostiem, izmantojot īpašu peldošu tehniku.

 

32. att. Niedru pļaušana 
Lielupes palienes pļavās lejpus 
Kalnciema tilta 2014. gadā. 
Ilgstoši neapsaimniekotās 
vietās niedres ņēmušas 
virsroku, un to atkarošana 
aizņem vairākus gadus. 
Visefektīvāk niedru īpatsvaru 
samazina pļaušana, to 
kombinējot ar noganīšanu, īpaši 
ja dzīvnieki noēd jaunos niedru 
dzinumus. Foto: Andis Liepa.

  33. att. Kadiķu audžu kopšana 
Kaņiera Riekstu pussalā 
2016. gadā, atbrīvojot kadiķus 
no krūmu atvasēm un pļaujot 
zāli. Krūmi te izcirsti jau 
vairākkārt, bet vitālu kadiķu un 
augu sugām bagātas zemsedzes 
saglabāšana prasa pastāvīgas 
pūles. Šāda apsaimniekošana 
pakāpeniski uzlabo noēnojumā 
jau panīkušo kadiķu vitalitāti, 
savukārt lakstaugu stāvā 
daudzveidojas sugu sastāvs.

34. att. Siena talka pie Slokas 
Aklā ezera kaļķainā pļavā. 
Šeit siens tradicionālu talku 
veidā, iesaistot brīvprātīgos, 
vākts jau divus gadus 
(2014. un 2015. gadā). Aizvācot 
nopļauto sienu, tiek saglabāts 
daudzveidīgais augu sugu 
sastāvs – šī joprojām ir viena no 
sugām bagātīgākajām pļavām 
Ķemeru Nacionālajā parkā, kuru 
rotā ne viena vien reta suga.
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FLORAS UN VEĢETĀCIJAS PĒTĪJUMU 
VĒSTURE

Ķemeru Nacionālais parks ir viena no botāniski visvairāk pētītajām teritorijām 
Latvijā, lai gan pētījumi lielākoties ir fragmentāri. Sistemātiska teritorijas floras 
inventarizācija veikta tikai divas reizes. Samērā intensīvu izpēti veicinājusi liela 
reto sugu un biotopu koncentrācija gandrīz visā pašreizējā nacionālā parka 
teritorijā un tās robežu tuvumā.

Pirmā zināmā publikācija par Ķemeru floru ievietota 1866. gadā Rīgas Dabas 
pētnieku biedrības (Naturforscher-Verein zu Riga) periodiskajā izdevumā. 
1865. gada vasarā Ķemeros ārstējies Rīgas aptiekārs E. L. Sēcens (Seezen), kurš 
brīvos pastaigu brīžos pierakstījis redzētās augu sugas un pēc tam biedrības 
izdevumā publicējis savus novērojumus. Pētnieks piebilst, ka „slimās kājas dēļ” 
Ķemeru floru nav izpētījis pilnībā, jo daudzas vietas – slapjas „pļavas, kas vien 
ar šauru, grāvim pārmestu laipiņu ar ceļu savienotas”, purvainās vietas parkā 
(domāts – mežā, kur bijušas kūrviesu pastaigu vietas) un „biezie, uz katra soļa 
iešanu apgrūtinošie biezokņi pirmatnējos mežos, kas atgādina tropus” (36., 
37. att.) – bijušas viņam nepieejamas. Kopumā Sēcens ziņojumam pievienotajā 
sistematizētajā floras sarakstā uzskaitījis 180 vaskulāro augu sugas, minot, ka 
Ķemeru flora īpaši neatšķiras no daudzu citu Livonijas apgabalu, īpaši Rīgas 
apkārtnes, floras. Ķemeru apkārtnes mežā, sauktā par „parku” pastaigu ceļu dēļ, 
esot bijis maz skujkoku un gandrīz tikai egles, toties bieži sastopami dažādi lapkoki 
– autors min baltalkšņus, melnalkšņus, ozolus, liepas, kļavas, ošus, pīlādžus, 
gobas, apses, krūkļus un citus. Ķemeros esot auguši arī daudz lielu un resnu ozolu 
(Seezen 1866). Sēcena sastādītais floras saraksts ir nepilnīgs, jo tajā iekļautas 
gandrīz tikai sugas, kas augušas gar ceļiem un takām, tomēr tas ir interesants un 
nozīmīgs kā pirmais mēģinājums dokumentēt līdz tam botāniķiem mazpazīstama 
apvidus floru.

36. att. Visticamāk, apmēram šādi 
izskatījās Ķemeru mežaparks Sēcena 

pastaigu laikā 19. gs. otrajā pusē. 
Fotoattēls (iekrāsots) gan uzņemts 

vēlāk – 19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā, 
taču tas palīdz iztēloties toreizējo 

Ķemeru dabas ainavu. Foto no Dabas 
aizsardzības pārvaldes arhīva, autors 

un precīzs fotografēšanas laiks nav 
zināms.

Tomēr jau pirms Sēcena 19. gs. 40. un 50. gados Ķemeru apkārtni apmeklējuši 
vairāki baltvācu botāniķi, kas savos rakstos minējuši atsevišķu augu atradnes vai 
saglabājušies to herbāriju vākumi, piemēram, G. C. Girgensons (Girgensohn) un 
Zīrings (Siering), kas atraduši atsevišķas retas augu sugas. Vēlāk, 19.  gs. beigās 
un 20.  gs. sākumā Ķemeru apkārtnes floru pētījuši H.  Rotherts (Rothert) un 
K. R. Kupfers (Kupffer). Lielākā daļa 19.–20. gs. sākumā un vidū ievākto herbāriju 
materiāli mūsdienās glabājas Latvijas Universitātes Botānikas muzeja herbāriju 
kolekcijā (RIG).

 

37. att. Ķemeru mežaparks 20. gs. 
pirmajā pusē – starp tagadējo 

Meža māju un Ķemeru sanatoriju. 
Mežā ierīkotie celiņi, kas bija 

domāti atpūtnieku pastaigām, 
radīja iespaidu, ka mežonīgajai 

dabai atkarota vismaz daļa Ķemeru 
apkārtnes. Tomēr arī šajā laikā 

mežos nostāk no iekoptajām 
vietām valdīja dabiski procesi. 

Foto no Dabas aizsardzības 
pārvaldes arhīva, autors un precīzs 

fotografēšanas laiks nav zināms.
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Ķemeru un Kaņiera apkārtnes daba, tostarp flora, pētīta arī laika periodā no 
20. gs. 20. līdz 40. gadiem, piemēram, M. Galeniece (Galenieks), kas aprakstījusi 
Ķemeru purvu un mežu veidošanos pēcleduslaikmetā (Galenieks 1935), viņa 
aprakstījusi arī Kaņiera floru, Ķemeru apkārtnē konstatējusi vairākas retas augu 
sugas (Galeniece, Cukermans 1958; nepublicēti M. Galenieces herbārija vākumi). 
Floru – lai gan, spriežot pēc publikāciju trūkuma, – fragmentāri pētījuši tā laika 
botāniķi, apsekojot teritoriju un ievācot herbāriju (38.–40. att.). Šajā laikā teritoriju 
apmeklējuši un konstatējuši jaunas augu atradnes, kā arī vākuši herbāriju botāniķi 
K. Starcs, A. Zāmels, J. Strautmanis u. c.

38. att. J. Strautmaņa 1925. gada 7. jūlijā ievāktais vienkāršās ķekarpapardes Botrychium 
simplex herbārijs (ievākts pļavā pie Kaņiera ezera pretī Lapmežciemam). Šo mūsdienās 
Eiropas Savienības mērogā aizsargājamo sugu Ķemeru Nacionālajā parkā pēc tam vairs 
nav izdevies atrast – iespējams, tā izzudusi vai arī mazā izmēra dēļ to nevienam nav 
laimējies pamanīt. Herbārijs glabājas Latvijas Universitātes Botānikas muzejā.

39. att. 1938. gadā Kaņiera dibenā smilšu laukos ievāktais zemās žodzenes Sisymbrium 
supinum herbārijs. Mūsdienās tiek uzskatīts, ka suga izzudusi no Latvijas floras. 

Herbārijs glabājas Latvijas Universitātes Botānikas muzejā.

40. att. 1924. gadā A. Zāmela Kaņierī 
pie Antiņciema ievāktais zemienes 

grīslis Carex demissa – valstī un Ķemeru 
Nacionālajā parkā reti sastopama suga. 

Herbārijs glabājas Latvijas Universitātes 
Botānikas muzejā.
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1935. un 1936.  gadā daudzpusīgus pētījumus Raganu un Zaļajā purvā pie 
Ķemeriem veikusi pētnieku grupa no Rīgas Herdera institūta: W.  Mansfelds 
(Mannsfeld), W.  Grīnvalds (Grünwald), H.  Jakobsons (Jacobson), M.  Gilberts 
(Gilbert) un Rēveles, tagadējās Tallinas, zinātnieks P.  W.  Tomsons (Thomson). 
Šie pētījumi ietvēra kūdras slāņu, ieskaitot tajos saglabājušos putekšņu analīzi, 
purva ūdeņu fizikāli ķīmisko īpašību un purva faunas izpēti, kā arī veģetācijas 
un biotopu kartēšanu. Konspektīvi aprakstīti sastopamie veģetācijas tipi saistībā 
ar purva augšanas apstākļu un ūdeņu sastāva īpatnībām (Mannsfeld 1937a, 
1937b; Thomson 1937). Acīmredzot plašāki šo pētījumu rezultāti nav publicēti. 
Visticamāk, tos, līdzīgi citiem aizsāktajiem dabas pētījumiem, pārtrauca baltvācu 
repatriācija 1939. gadā un II pasaules karš.

Purvus tagadējā nacionālā parka teritorijā aprakstījis arī purvu pētnieks, 
Latvijas Universitātes profesors P.  Nomals savā „Zemgales purvu aprakstā” 
(Nomals 1939), kas ietver arī dažādas vērtīgas piezīmes par tā laika veģetāciju 
šajos purvos. Plašākus purvu pētījumus, kas aptvēra visus Ķemeru apkārtnes 
purvus, 1940. gadā īstenoja Zemes bagātību pētīšanas institūts (41. att.), materiāli 
publicēti atsevišķā grāmatā (Vītiņš 1941), ietverot arī interesantus aprakstus un 
piezīmes par tā laika ainavu un veģetāciju, lai arī ne detalizēti, jo tas nebija šo 
pētījumu mērķis.

41. att. Izpētes darbi 
Raganu purvā pie 
sēravotiem 1940. gadā. 
Foto autors nezināms 
(pārpublicēts no Vītiņš 
(1941)).

1950.–1952.  gadā L.  Tabaka izstrādājusi disertāciju par Piejūras zemienes 
oligotrofajiem purviem un to veģetāciju un ģenēzi, kuras ietvaros veikusi 
pētījumus Raganu purvā, Zaļajā purvā, Slokas purvā un Ķemeru tīrelī (disertācija 
nav saglabājusies (V.  Baroniņa, pers.  ziņ.)). Vēlāk, 20.  gs. 90.  gados, zāļu purvu 
veģetāciju pētījusi M.  Pakalne, kura aizstāvēja disertāciju par zāļu purvu un 
ezeru krastmalu augu sabiedrībām Piejūras zemienē (Pakalne 1994, 1998). Purvu 
izcelsmes un attīstības jautājumus arī Ķemeru Nacionālā parka teritorijā pētījusi un 

aprakstījusi L. Kalniņa un kolēģi (Nikodemus u. c. 1997; Pakalne, Kalniņa 2005).
Laika posmā no 20.  gs. 40.  gadiem līdz 21.  gs. sākumam tagadējā Ķemeru 

Nacionālā parka vaskulāro augu floru ekspedīcijās pētījuši vai atsevišķas retu 
augu sugu atradnes konstatējuši A.  Rasiņš, E.  Vimba, L.  Tabaka, K.  Birkmane, 
V. Vārpa, M. Līnis, Ž. Līnis, Z. Eglīte, Ģ. Gavrilova, G. Ābele, I. Fatare, V. Baroniņa, 
I. Kabucis, I. Lodziņa, V. Šulcs, U. Suško u. c. (herbāriju vākumi). 20. gs. 80. gados 
parastās purvmirtes un parastās īves atradņu uzskaiti, arī tagadējā Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijā, veicis I. Riekstiņš (Riekstiņš 1980, 1981, 1986, 1987). 

Ķemeru Nacionālā parka teritorijā pētnieku galvenā vērība allaž bijusi pievērsta 
botāniski interesantiem rajoniem – Kaņiera ezeram un tā apkārtnei, Slocenes 
ielejai, Slokas ezeram un tā piekrastei, Klapkalnciema un Apšuciema apkārtnei, 
jūras piekrastei, kā arī Ķemeriem, par ko liecina samērā liels konstatēto atradņu 
skaits, kas, visticamāk, saistīts arī ar izpētes intensitāti minētajās teritorijās. Mazāk 
pētīta tagadējā Ķemeru Nacionālā parka teritorijas dienvidu daļas flora, kam 
raksturīgs mazāks retu sugu īpatsvars.

Uzsākot jaunas aizsargājamas dabas teritorijas plānošanu un priekšizpēti 
toreiz vēl neskaidri apjaustajai kompleksajai dabas teritorijai Ķemeru apkārtnē, 
1989. gadā tika apkopoti dati par īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm piekrastē 
(Anon. 1989). 1992.–1993. gadā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta botāniķi 
veica rūpīgu teritorijas floras inventarizāciju – tagad jau topošajam nacionālajam 
parkam (42.  att.). Inventarizācijā piedalījās Ģ.  Gavrilova, L.  Tabaka, I.  Fatare, 
V. Baroniņa, Z. Eglīte, V. Šulcs, I. Kabucis. Tika precizētas zināmās reto augu sugu 
atradnes un uzskaitītas vairākas jaunas nozīmīgas aizsargājamu augu atradnes, 
kas tika atzīmētas topogrāfiskajās kartēs. Pēc divu gadu inventarizācijas teritorijā 
konstatētas kopumā 894 sugas un ievāktas 540 herbāriju lapas, kas glabājas 
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta herbārijā (Lodziņa u. c. 1993).

Atkārtota floras un biotopu inventarizācija, lai arī ne pilnīga, notika                               
2000.–2001. gadā, uzsākot 1997. gadā nodibinātā nacionālā parka dabas aizsardzības 
plāna izstrādi (43.  att.). Teritorijas izpētes ietvaros veikta aizsargājamo biotopu 
kartēšana daļai teritorijas, reto un aizsargājamo sugu atradņu inventarizācija, kā 
arī izstrādāti priekšlikumi turpmākajam darbam: augāja, reto sugu un biotopu 
apsaimniekošanai, aizsardzībai un monitoringam.

Sadarbojoties Latvijas Valsts meža dienestam un Austrumgotlandes meža 
pārvaldei Zviedrijā, 1998. gadā visā Latvijā pēc vienotas metodikas tika uzsākts 
projekts „Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija”. Tā ietvaros no 1998. līdz 
2000. gadam tika veikta mežu inventarizācija Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 
(V. Lārmanis un J. Ķuze). Apsekošanas rezultātā tika izdalītas bioloģiski vērtīgākās 
mežaudzes, kuras atbilst mežaudžu atslēgas biotopiem jeb dabiskajiem meža 
biotopiem. Iegūtie dati tika izmantoti pirmā dabas aizsardzības plāna (DAP 2002) 
sagatavošanai. Līdzīga mežu inventarizācija atkārtoti veikta atsevišķās nacionālā 
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parka daļās 2012. un 2015. gadā, ko īstenoja Latvijas Dabas fonda eksperti J. Ķuze, 
U. Suško, G. Eriņš un A. Petriņš, kuras ietvaros atklātas arī dažas retu augu sugu 
atradnes.

Arī 20.  gs. beigās un 21.  gs. sākumā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 
pētījumus veikuši vairāki botāniķi un veģetācijas pētnieki, piemēram, L. Auniņa 
(bijusī Salmiņa) pētījusi limnogēno (aizaugušo ezeru un ezeru krastu) purvu 
veģetāciju (Salmiņa 2003, 2004, 2005, 2009), N. Priedītis 1992.–1995. gadā kartējis 
tagadējā Ķemeru Nacionālā parka teritorijas mežu veģetāciju (Priedītis 1995), 
kuras ietvaros veģetācijas vienības meža nogabalos noteiktas pēc fitosocioloģiskā 
principa asociācijas līmenī, kam pamatā ir Brauna-Blankē metode.

42. att. Botāniķes Valda 
Baroniņa (no kreisās) un Laima 
Tabaka Ķemeru Nacionālā 
parka floras izpētes gaitās 
20. gs. 90. gadu sākumā. Foto: 
Andis Liepa.

43. att. Purvu pētnieces Māra 
Pakalne (no kreisās) un Liene 
Auniņa (bijusī Salmiņa) kādā 
no Ķemeru purviem 20. gs. 
90. gadu beigās. Foto: Andis 
Liepa.

Slokas ezera floru un veģetāciju pētījis U. Suško (Suško 1994). Slokas ezera, 
Kaņiera un Slokas Aklā ezera veģetāciju 2000. gadā pētījušas L. Eņģele un E. Zviedre 
(Eņģele, Zviedre 2000), tostarp arī mieturaļģes. Kaņiera ezera veģetācija kartēta 
2000. gadā (L. Eņģele), 2003. gadā (E. Lēne-Līne) un 2010. gadā (Priede 2010b), 
2012. gadā Kaņiera veģetāciju vērtējusi L. Grīnberga (Grīnberga u. c. 2012). Mazāk 
pētīta upju flora, šie pētījumi ir fragmentāri un nekad nav aptvēruši visu teritoriju 
(piemēram, Slampes upes veģetācija pēc upes izlīkumošanas (pētījusi L. Urtāne 
(Ķuze u. c. 2008; Priede u. c. 2015), Skudrupītes veģetācija pirms izlīkumošanas 

(Urtāne 2012; Miķelsone 2014), Kauguru kanāla augājs (Grīnberga 2011)).
Kopš 2008. gada reto augu pētījumus Ķemeru Nacionālā parka teritorijā (arī 

citur Latvijā) veic Nacionālā botāniskā dārza pētnieces: D. Kļaviņa un kolēģi – 
par dzelteno dzegužkurpīti (Klavina et al. 2014), Igaunijas rūgtlapi u. c. retiem 
augiem; D. Roze, G. Jakobsone un kolēģi – par Lēzela lipari (Roze et al. 2014; Roze 
u. c. 2015).

44. att. Veģetācijas aprakstīšana 
nesen izraktās līkumainās 

Slampes upītes krastā 
Dundurpļavās. Attēlā – bijušās 

Ķemeru Nacionālā parka 
administrācijas botāniķe 

Egija Biseniece un toreizējais 
students Ilmārs Bodnieks 

2006. gadā. Foto no Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas 

reģionālās administrācijas 
arhīva.

45. att. Veģetācijas monitoringa 
parauglaukumu uzmērīšana 

un aprakstīšana Kaņiera krastā 
pie Tačiem 2003. gadā. Attēlā 

– bijušās Ķemeru Nacionālā 
parka administrācijas 

darbinieki Kārlis Lapiņš un 
Egita Lēne-Līne. Ar attēlā 

redzamo, uz muguras 
pārnēsājamo GPS ierīci savulaik 

precīzi uzmērītas daudzas 
retu augu atradnes. Foto: Gatis 

Pāvils.

Kopš nacionālā parka dibināšanas pētījumus saistībā ar floru un veģetāciju 
veikuši un diplomdarbus izstrādājuši arī vairāki studenti (piemēram, M. Kālis – 
par veģetācijas dinamiku pēc Ķemeru tīreļa ziemeļu malas ugunsgrēka 1999. gadā, 
I. Bodnieks par jaunizraktās Slampes upes floru un veģetāciju (44. att.), D. Eglītis 
‒ par mitrajiem ošu mežiem, L.  Miķelsone – par Skudrupītes un Slampes 
makrofītiem un zoobentosu u. c.).

2003.  gadā toreizējā nacionālā parka administrācijā sāka pastāvīgi strādāt 
botāniķe (E. Lēne-Līne no 2003. līdz 2006. gadam; E. Biseniece – no 2006. līdz 
2007. gadam; A. Priede – no 2007. gada līdz 2010. gadam, turpinot pētījumus arī 
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pēc tam). Tika uzsākts dabisko zālāju un kaļķaino zāļu purvu monitorings (45.–
47. att.) ar mērķi sekot līdzi augu sabiedrību dinamikai apsaimniekošanas – krūmu 
apauguma novākšanas, augsnes un celmu frēzēšanas, pļaušanas un ganīšanas – 
ietekmē. 2007. gadā uzsākts degradēta purva atjaunošanās monitorings bijušajā 
kūdras ieguves vietā pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas. Apsekotas aizsargājamo 
augu sugu atradnes – zināmās un atklātas arī daudzas jaunas, veicot tajās uzskaiti 
un precizējot atradņu koordinātes, kā arī sekojot līdzi izmaiņām un to cēloņiem. 
2006.  gadā uzsākta biotopu kartēšana, sākotnēji izmantojot Latvijas biotopu 
klasifikatoru (Kabucis (red.) 2001), vēlāk Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo 
biotopu klasifikāciju (Kabucis (red.) 2004; Auniņš (red.) 2010).

 

46. att. Veģetācijas 
parauglaukumu vietu 
atrašana gadu no gada allaž 
bijis laikietilpīgs process. 
Attēlā – Andis Liepa, kurš 
daudzus gadus palīdzējis veikt 
monitoringu, ar GPS ierīci 
parauglaukuma meklējumos 
Lielupes palienes pļavās 
2010. gadā.

47. att. Šīs grāmatas autore 
Agnese Priede Dundurpļavās 
2008. gadā, aprakstot augāju 
monitoringa parauglaukumā. 
Foto: Andis Liepa.

Ap 2003.  gadu aizsākta īpaši aizsargājamo augu sugu datu bāzes veidošana, 
kas satur gan vēsturisko informāciju, gan nesenus datus, to regulāri aktualizējot 
un papildinot ar jaunāko informāciju. 2012.  gadā šie dati nodoti dabas datu 
pārvaldības sistēmai „Ozols”.

2007. gadā A. Priede uzsāka darbu pie Ķemeru Nacionālā parka floras saraksta 
veidošanas, kas publicēts šajā grāmatā. Pēc 2008. gada veikti arī daži citi pētījumi 
par veģetāciju un retajiem augiem Ķemeru Nacionālajā parkā: par kaļķaino zālāju 

veģetāciju (Priede 2010a, 2011), svešzemju augu sugu izplatību saistībā ar ainavas 
struktūru (Priede 2009b), dabisko zālāju izplatības un platību pārmaiņām (Priede 
2009a), dzelteno dzegužkurpīti (Klavina et al. 2014), veģetācijas pārmaiņām 
zālājos apsaimniekošanas ietekmē Lielupes palienē (Caune, Priede 2015), zālāju 
un Slampes upes veģetācijas pārmaiņām apsaimniekošanas ietekmē Dundurpļavās 
(Priede 2013a; Priede et al. 2015), izstrādātu kūdras purvu veģetācijas atjaunošanos 
(Ķuze, Priede 2008; Priede 2013b; Priede et al. 2016). 2014. gadā Ķemeru tīrelī un 
Raganu purvā pētītas veģetācijas rakstura saistība ar nedzīvās vides apstākļiem 
(A. Mežaka, A. Priede).

Salīdzinot ar daudzām citām īpaši aizsargājamām teritorijām, Ķemeru 
Nacionālā parka flora ir samērā labi izpētīta. Tomēr veģetācijas un floras pētījumi 
te lielākoties ir bijuši fragmentāri un nesistemātiski, gandrīz neviens no tiem 
nav aptvēris visu teritoriju. Ņemot vērā teritorijas veģetācijas daudzveidību, 
pārsteidzošā kārtā tikpat kā nav publikāciju par nacionālā parka mežiem un 
purviem (kas aizņem teritorijas lielākās platības). N.  Priedīša 20.  gs. 90.  gadu 
pirmajā pusē īstenotās mežu veģetācijas inventarizācijas rezultāti (Priedītis 1995), 
kas ir pilnīgākais situācijas izvērtējums, nekad nav tikusi publicēta, vismaz ne 
pilnā apjomā. Purvu augājs (augstie purvi, zemie purvi, atsevišķi purvi) pētīts 
vairākkārt, taču nav publicētu pārskatu par Ķemeru Nacionālā parka purvu 
veģetācijas daudzveidību kopumā. Tāpat nav sistemātiska pārskata par Ķemeru 
Nacionālā parka zālāju augu sabiedrībām, izņemot kaļķainos zālājus (Priede 
2011). Jūras piekrastes veģetāciju pētījusi B.  Laime (2010), toreizējā studente 
I.  Rove (2001), kā arī studiju ietvaros daži citi studenti. Pavisam maz pētīta 
ūdeņu veģetācija – ir maz publicētu vai citādi pieejamu datu, bet tīrumu un dārzu 
spontānā veģetācija un flora nav pētīta vispār.
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IESKATS TERITORIJAI RAKSTURĪGĀ 
AUGĀJA DAUDZVEIDĪBĀ

Šajā grāmatā nav klasificēta un analizēta veģetācijas daudzveidība visā pilnībā, 
kā arī nav aprakstīti pilnīgi visi teritorijā sastopamie veģetācijas veidi – te atradīsiet 
tikai biežāk sastopamos un labāk pārstāvētos. Taču šī nodaļa sniedz ilustrētu 
ieskatu Ķemeru Nacionālā parka augāja daudzveidībā, kas dod priekšstatu par 
teritorijas raksturu saistībā ar tālāk aprakstīto floras daudzveidību un īpatnībām. 
Iedalījums galvenajos veģetācijas tipos un apakštipos ir nosacīts, tas pielāgots šīs 
grāmatas vajadzībām.

Detalizētu pētījumu par Ķemeru Nacionālā parka augāja daudzveidību 
tikpat kā nav un, ja ir, tad tikai par atsevišķiem augāja veidiem, piemēram, 
mežiem (Priedītis 1995), zāļu purviem (Salmiņa 2009), kaļķainajiem zālājiem 
(Priede 2011). Pētījumu raksturs ir nevienmērīgs, turklāt lielākā daļa (ar dažiem 
izņēmumiem) šo pētījumu nav uzskatāmi par teritorijas daudzveidību pietiekami 
aptverošiem un visbiežāk notikuši Latvijas mēroga vai reģionālu pētījumu 
ietvaros (piemēram, Galenieks 1935; Pakalne 1994; Rūsiņa 2007; Salmiņa 2009; 
Laime 2010). Par vairākiem augāja veidiem (ruderālo, segetālo, saldūdeņu 
veģetāciju) pētījumu nav vispār vai tie ir ļoti fragmentāri un nevar tikt attiecināti 
uz visu teritoriju. Tāpēc šajā nodaļā tikai ieskicēta katra augāja veida piederība 
fitosocioloģiskām vienībām (klasēm, rindām, savienībām, asociācijām) un īsi 
raksturots šai teritorijai raksturīgais to sugu sastāvs pēc autores novērojumiem.

Mežu veģetācija un raksturīgās augu sugas

Meži klāj lielāko Ķemeru Nacionālā parka daļu (vairāk nekā 50%), un te 
sastopami dažādi mežu augšanas apstākļu tipi, kuros pārstāvēta daudzveidīga 
veģetācija. Pirmo plašāko aprakstu par Ķemeru apkārtnes – toreizējā rezervāta 
(1957–1961 (vai 1965)) mežiem snieguši Galeniece un Cukermans (1958). 
Aprakstā norādīts, ka te sastopami visi meža tipi: priežu sili, riesti un priedulāji 
dominējuši gar jūru, bet no lapkoku mežiem pārsvarā bijuši sastopami bērzu 
dumbrāji (tā autori nosaukuši mistrotas audzes ar eglēm, bērziem, melnalkšņiem, 

apsēm, priedēm, ozoliem ar bagātīgu lakstaugu zemsedzi), bet niedrāji 
izveidojušies lielo izcirtumu rezultātā, kas radušies I un II  pasaules kara laikā. 
Dažviet bijušas sastopamas gāršas, kas, pēc autoru uzskata, vietām cilvēku 
ietekmes dēļ pārveidojušās dumbrājos. 

 Pirmo plašāko mežu veģetācijas inventarizāciju tagadējā, bet tolaik vēl 
perspektīvajā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā laika posmā no 1993. līdz 
1995. gadam veica N. Priedītis (Priedītis 1995). Teritorijā izdalītas piecas no 20 
Latvijas purvaino un slapjo mežu etalonteritorijām (Priedītis 1995), kas apliecina, 
kas mežu daudzveidības saglabāšanas ziņā Ķemeru Nacionālais parks ir viena no 
nozīmīgākajām teritorijām valstī.

Atbilstoši Eiropas mērenās joslas mežu klasifikācijai, Latvijā meži pieder 
Eirosibīrijas melnalkšņu staignāju klasei Alnetea glutinosae, boreālo skujkoku 
mežu klasei Vaccinio‒Picetea un Eiropas platlapju mežu klasei Querco‒Fagetea. 
Visas minētās klases pārstāvētas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, bet dominē 
boreālo skujkoku mežu klase.

Skujkoku meži
Vaccinio–Picetea klasei raksturīgi galvenokārt priežu, egļu un jaukti skujkoku-

lapkoku meži, taču tai fitosocioloģiski pieder arī daudzi lapkoku (galvenokārt 
bērzu, retāk – apšu) meži. Ķemeru Nacionālajā parkā plaši izplatītas nabadzīgas 
augsnes, kurās dominē sausieņu priežu un egļu meži, kas pieder Vaccinio–Picetea 
klasei, Dicrano–Pinion savienībai. Šādi meži dominē uz kāpām, kas raksturīgas 
gan jūras piekrastei, gan teritorijām dziļāk iekšzemē – kādreizējam Baltijas ledus 
ezera dibenam.

Pēc N. Priedīša (1995) pētījumiem, Vaccinio–Picetea klase Ķemeru Nacionālajā 
parkā pārstāvēta ar vairākām veģetācijas asociācijām. No Vaccinio–Picetea klases 
visbiežāk sastopami priežu-mētrāju meži ar melleni un zileni mēreni sausās 
līdz pārmitrās augsnēs, kas pieder Vaccinio myrtilli–Pinetum asociācijai. Bieži 
sastopami arī priežu-brūklenāju meži mēreni sausās minerālaugsnēs (asociācija 
Vaccinio vitis-idaea–Pinetum) (48. att.), kā arī oligotrofi (barības vielām nabadzīgi) 
purvaini priežu meži kūdras augsnēs (49.  att.), kas pieder Vaccinietea uliginosi 
klasei, Ledo–Pinion vai retāk – Betulion pubescentis (mezotrofi jeb vidēji bagāti 
meži uz pārmitrām augsnēm, ko veido skujkoku-bērzu audzes un kas ir pārejas 
stadija starp purvu un mežu) savienībām.



74 75

48. att. Sausieņu priežu 
mežs uz kāpas Ķemeru 
tīreļa austrumu malā.

49. att. Purvains mežs 
starppauguru ieplakā 
Jaunslaviešu apkārtnē 
barības vielām 
nabadzīgā kūdras 
augsnē.

Šādos mežos zemsedze ir sugām samērā nabadzīga dabisku iemeslu dēļ – tur 
ir maz barības vielu, tāpēc raksturīgas tikai augu sugas, kas pielāgojušās šādiem 
apstākļiem. Sausieņu skujkoku mežos raksturīgi sīkkrūmi (brūklene Vaccinium 
vitis-idaea, mellene V. myrtillus, sila virsis Calluna vulgaris) un zaļsūnas (spīdīgā 
stāvaine Hylocomium splendens, Šrēbera rūsaine Pleurozium schreberi u. c.), bet 
pārmitros apstākļos tipisku purvainu mežu zemsedzes veģetāciju veido sfagni, 
purva vaivariņš Ledum palustre, zilene Vaccinium uliginosum, ārkausa kasandra 
Chamaedaphne calyculata, makstainā spilve Eriophorum vaginatum u. c. augi, kas 
raksturīgi arī augstajiem purviem.

Sausieņu priežu mežos, kur augsnē ir karbonātiska materiāla (grants, oļi) 
klātbūtne, var būt sastopama lakstaugiem bagāta zemsedze. Šādas vietas Ķemeru 
Nacionālajā parkā ir retums, tomēr reizēm nelielās platībās šādi meži ir sastopami, 

un tie pieder Pulsatillo–Pinetea klasei. Te zemsedzē sastopama maijpuķīte 
Convallaria majalis, plankumainā urlaja Trommsdorfia maculata, čemuru 
mauraga Hieracium umbellatum, klinšu noraga Pimpinella saxifraga, čemuru 
palēks Chimaphila umbellata u. c., bet no retajām sugām dažviet sastopama meža 
silpurene Pulsatilla patens un pļavas silpurene P. pratensis, kā arī smiltāju esparsete 
Onobrychis arenaria. Reizēm šādi meži izveidojušies arī uz piejūras kāpām (skat. 
Mežainas piejūras kāpas).

Asociācijas Eu-Piceetum un Oxalido‒Piceetum pārstāv skujkoku un jauktie 
meži sausās un mēreni sausās, galvenokārt minerālaugsnēs – šādi meži teritorijā 
sastopami diezgan reti. Te dominē egle, egle un priede vai egle kopā ar priedi un 
bērzu, arī bērzs un apse var būt sastopamas kā dominējošās sugas (50. att.).

50. att. Vecs egļu mežs 
Lustūžkalna apkārtnē.

Asociāciju Sphagno girgensohnii‒Piceetum pārstāv eitrofie un mezoeitrofie 
skujkoku un jauktie meži mēreni mitrās līdz pārmitrās augsnēs. Tajos raksturīgs 
izteikts noēnojums, zemsedzē sastopami sfagni, mellenes, zilenes. Tādi Ķemeru 
Nacionālajā parkā sastopami bieži.

Priežu-ķērpju meži sausās un nabadzīgās minerālaugsnēs, kas pieder Cladonio‒
Pinetum asociācijai, Ķemeru Nacionālajā parkā sastopami tikai piejūras kāpās 
(51.  att.). Šādos mežos koku stāvu veido gandrīz tikai priedes, bet zemsedze 
ir nabadzīga – tur aug galvenokārt virši, paretam citi sīkkrūmi (brūklenes), bet 
lielāko segumu veido ķērpji – kladonijas Cladonia spp., Islandes ķērpis Cetraria 
islandica u. c.
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51. att. Priežu-ķērpju meži 
sausās un nabadzīgās 
minerālaugsnēs Gausajā jūdzē.

Mezotrofa priežu mežu sabiedrība uz avoksnājiem un kaļķaina substrāta 
(Molinio‒Pinetum) ir Latvijā ļoti reti sastopama – tikai piejūrā, galvenokārt 
Kurzemē un ap Enguri (Priedītis 1995; Laiviņš u. c. 2012). Ķemeru Nacionālajā 
parkā tā sastopama fragmentāri. Šādu īpatnēju mežu koku stāvu veido galvenokārt 
priedes, bet piemitrojumā var būt arī egles, bērzi, melnalkšņi, oši, bet pamežā 
sastopami kadiķi, vietām arī reti sastopamais Pallasa sausserdis Lonicera caerulea 
ssp. pallasii, parastais krūklis Frangula alnus u.  c., bet zemsedzē lielu īpatsvaru 
veido graudzāles zilganā molīnija Molinia caerulea, zilganā seslērija Sesleria 
caerulea, kalcifītie grīšļi – zilganais grīslis Carex flacca, sāres grīslis C.  panicea 
u. c., kā arī dažādas mezotrofu mežu sugas – vizbuļi Anemone spp., zilā vizbulīte 
Hepatica nobilis, maijpuķīte Convallaria majalis u.  c. (52.  att.). Šādos mežos 
konstatēta arī Latvijā reti sastopamā un Eiropas mērogā aizsargājamā dzeltenā 
dzegužkurpīte Cypripedium calceolus.

52. att. Mezotrofa priežu mežu 
sabiedrība uz kaļķainiem avotu 
nogulumiem Ķemeru Nacionālā 
parka ziemeļrietumu daļā.

Mūsdienās Ķemeru Nacionālajā parkā nenotiek mežu izciršana kailcirtēs, 
tāpēc arī nenotiek mākslīga mežu atjaunošana stādot. Tomēr teritorijā ir daudz 
skujkoku stādījumu, īpaši egles, kas iestādītas izcirstajās vietās 20. gs. otrajā pusē 
(53. att.). Tā apmežotas gan izcirstās mežu platības, gan vietām arī meža pļavas, kas 
20. gs. otrajā pusē (20. gs. 60., 70. gados tās vairs nebija vajadzīgas siena ieguvei vai 
lopu ganīšanai). Stādījumi veido viendabīgas egļu audzes, kurās ir nabadzīgs sugu 
sastāvs un vienveidīga meža struktūra bez bioloģiski daudzveidīgiem mežiem 
raksturīgiem elementiem. Reizēm audzes stādītas arī egļu mežiem nepiemērotos 
apstākļos.

53. att. Stādīta, aptuveni 
60 gadus vecs egļu 

stādījums nacionālā parka 
dienvidrietumu daļā pie 
Dundurpļavām. Attēlā – 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
darbinieki (priekšplānā Gints 
Starts (no kreisās), Jānis Ķuze, 

Jānis Greivulis), diskutējot par 
šādu mežaudžu nākotni.
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Skujkoku mežu sugu stāsti

Meža silpurene Pulsatilla patens vairāk 
raksturīga Austrumlatvijai, Rietumlatvijā tā 
ir reta. Šis pavasarī ziedošais augs sastopams 
sausos priežu mežos, kur augsnes cilmiezī ir 
karbonāti, tātad augsnes ir samērā bagātas. 
Ķemeru Nacionālajā parkā meža silpurenes 
atradnes pēdējos gados kļūst mazskaitlīgākas 
meža zemsedzes eitrofikācijas dēļ. Silpureņu 
vietas aizaug ar biezu sūnu slāni un sīkkrūmiem, 
kas samazina silpureņu sēklu izdīgšanas iespēju. 
Silpureņu atradņu atjaunošanos varētu sekmēt 
mežu ugunsgrēki vai kontrolēta dedzināšana.

Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium 
virginianum, viena no retāk sastopamajām 
Latvijas paparžu sugām, kas iekļauta aizsargājamo 
sugu sarakstā. Tā atrodama mežos, parasti vecos 
skujkoku vai jauktos skujkoku-lapkoku mežos, 
dažkārt arī meža ceļu malās pa vienam vai dažiem 
augiem. Tas ir neliels, 10–45  cm augsts augs, 
tāpēc nav viegli ieraugāms. Ķemeru Nacionālajā 
parkā zināmas tikai dažas šīs sugas atradnes, 
bet iespējams, ka to ir vairāk – Virdžīnijas 
ķekarpaparde prot labi maskēties.

Sirdsveida divlape Listera cordata, viena 
no mazākajām Latvijas savvaļā sastopamajām 
orhidejām, ir radiniece daudz biežāk sastopamajai 
un prāvākajai ovālajai divlapei Listera ovata, 
taču sirdsveida divlape ir daudz retāka un ir 
aizsargājama. Tā aug purvainos egļu un priežu 
mežos ar samērā bagātīgu zemsedzi, bet izvēloties 
vietas ar skraju augāju. Šis augs ir mazs, parasti 
5–10 cm, retumis 15  cm augsts, tāpēc nespēj 
konkurēt ar augstiem lakstaugiem – lielajām 
papardēm un citiem. Latvijā sirdsveida divlapi 
visvairāk apdraud purvaino mežu nosusināšana.

Lapkoku un jaukti lapkoku-skujkoku meži
Tāpat kā skujkoku meži reti ir bez lapkoku piemistrojuma, arī lapkoku mežos 

visbiežāk ir skujkoku – parasti egļu, retāk priežu, piemistrojums. Tas var būt 
dabisku iemeslu dēļ (sausieņu lapkoku mežos), jo Latvija atrodas boreonemorālajā 
jeb jauktu mežu zonā, vai arī cilvēka radītu ietekmju dēļ (pārmitrajos mežos), kur 
egļu piemistrojums veidojas nosusināšanas dēļ.

Nacionālā parka teritorijā bieži sastopami pārmitri melnalkšņu un bērzu 
meži, kas pieder Alnetea glutinosae klasei (54., 55.  att.). Lielākā daļa šo mežu 
pieder asociācijai Carici elongatae‒Alnetum – tie ir tipiski melnalksnāji pārmitrās 
augsnēs. Tie sastopami reljefa pazeminājumos (ieplakās) un līdzenās ieplakās ar 
vāju noteci. Šādu mežu koku stāvu veido galvenokārt melnalksnis, retāk purva 
bērzs vai abas šīs sugas, pamežā sastopams pelēkais kārkls Salix cinerea, ausainais 
kārkls Salix aurita, parastā ieva Padus avium. Zemsedzē ir raksturīga mozaīkveida 
veģetācija – mitrākās ieplakas var būt bez augāja, vietām dominē augstie grīšļi 
(bieži – krastmalas grīslis Carex acutiformis, augstais grīslis C. elata u. c.), purva 
ciesa Calamagrostis canescens, tipiskas sugas ir purva skalbe Iris pseudacorus, 
parastā purvpaparde Thelypteris palustris, parastā vīgrieze Filipendula ulmaria 
u. c.

54. att. Melnalkšņu dumbrājs 
Ķemeru apkārtnē. Šādi meži parasti 
ir ļoti slapji, lai gan ūdens līmenis ir 

svārstīgs, un vasarās tie var izžūt.

55. att. Reizēm dumbrājos koku 
stāvā dominē purva bērzs. Attēlā 

– bērzu dumbrājs ziemeļos no 
Raganu purva.
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Nedaudz retāk sastopama asociācija Sphagno squarrosi‒Alnetum, kas raksturīga 
vietās ar intensīvu pārpurvošanos. Te zemsedzē bez tipiskajām melnalksnāju 
sugām ievērojamu lomu ieņem sfagni un raksturīgs ciņains mikroreljefs, kurā 
ievērojamu lomu ieņem sūnas. Šādos mežos visbiežāk dominējošā koku suga ir 
melnalksnis, taču reizēm šo vietu ieņem arī purva bērzs Betula pubescens (55. att.).

Eiropas platlapju meži (Querco‒Fagetea klase) Ķemeru Nacionālajā parkā 
izplatīti galvenokārt ūdensteču tuvumā – upju krastos. Staignājiem līdzīgi meži, 
ko veido pārmitras platības ar koku stāvā parasti dominējošiem melnalkšņiem 
(56., 57.  att.), veidojas palienēs. Fitosocioloģiski tie pieder Alno‒Padion 
savienībai. Tiem raksturīgs caurplūstošs ūdens režīms – rudens-pavasara sezonā 
tie ir pārmitri un applūst, bet vasarā, kad ūdens līmenis nokrīt, tie var būt samērā 
sausi. Šādu mežu zemsedze līdzinās iepriekš aprakstītajiem staignāju mežiem, 
taču te vairāk raksturīgs pavasara aspekts – pirms koku lapu saplaukšanas 
uzzied pavasara ziedaugi – purva purene Caltha palustris, Kasūbijas gundega 
Ranunculus cassubicus, baltais vizbulis Anemone nemorosa un dzeltenais vizbulis 
A.  ranunculoides, rūgtā ķērsa Cardamine amara, vēlāk – purva skalbe Iris 
pseudacorus un dzeltenā ķekarzeltene Naumburgia thyrsiflora. Te sastopams arī 
purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris. Nereti pamežā raksturīgs izteikts krūmu 
stāvs, ko veido parastā ieva Padus avium, Eiropas segliņš Euonymus europaeus, 
upju krastos sastopama arī parastā irbene Viburnum opulus.

56. att. Pārmitrie palienes meži 
ar melnalkšņiem Slocenes 
lejtecē veido iespaidīgus, 
cilvēkam gandrīz necaurejamus 
„džungļus”. Slocenes lejtece pie 
Samuloma.

Sausi platlapju meži (fitosocioloģiski pieder savienībai Querco–Tilion) 
sastopami reti (58., 59.  att.) – vietumis gar Vēršupīti, Slocenes augštecē, 
fragmentāri arī citur. Koku stāvā gandrīz nekad nav izteikti dominējošu sugu – 
sastopams parastais ozols Quercus robur, parastā liepa Tilia cordata, parastais osis 
Fraxinus excelsior un citi lapkoki, nereti piemitrojumā arī āra bērzs Betula pendula 
un parastā egle Picea abies. Šādos mežos raksturīga bagāta zemsedzes veģetācija 
un pavasara aspekts – pavasarī krāšņi ziedošais baltais un dzeltenais vizbulis, zilā

57. att. Pārmitrs, sezonāli 
applūstošs melnalkšņu mežs 
ar ozolu, ošu, gobu un vīksnu 

piemistrojumu Vēršupītes 
palienē lejpus Ķemeriem.

vibulīte Hepatica nobilis, maijpuķīte Convallaria majalis, parastais lakacis 
Pulmonaria obscura, pavasara dedestiņa Lathyrus vernus u.  c., tostarp arī reti 
sastopamās augu sugas laksis Allium ursinum, dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium 
calceolus un sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera.

58. att. Platlapju mežs ar 
ozoliem un liepām koku stāvā 

un laksi zemsedzē Kaņiera 
austrumu piekrastē. 

Pārmitro un mēreni mitro ozolu mežu augu sabiedrības (asociācijas Circaeo‒
Alnetum un Carici remotae‒Fraxinetum) arī ir reti sastopamas. Šādi meži atrodami 
teritorijas daļā starp Vēršupīti un Kauguru kanālu. Tie sastopami meliorācijas 
grāvju tuvumā, un daudzviet tiem raksturīgas jauktu un pārejas stadijās esošu 
mežu veģetācijas tipu pazīmes. Tas nozīmē arī to, ka šie meži cietuši no 20. gs. 
otrajā pusē īstenotās nosusināšanas – to dabiskā veģetācija ir degradējusies 
(Priedītis 1995). Vietām izcirsto mežu vietā ieviešas parastā liepa, kas nākotnē 
šajos mežu nogabalos būs valdošā suga, veidojot platlapju mežu (60. att.).
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59. att. Jaukts platlapju mežs 
Ķemeru apkārtnē. Lakstaugu 
stāvā lekna veģetācija, kurā 
dominē maijpuķīte, bieži 
sastopama pavasara dedestiņa, 
Kasūbijas gundega, makstainais 
grīslis Carex vaginata u. c.

60. att. Jauns liepu mežs, 
kas izveidojies izcirtumā 
Tīreļa rezervāta zonā Ķemeru 
Nacionālā parka dienvidu 
daļā. Koku stāvā dominē liepa, 
zemsedze sugām nabadzīga.

Lapkoku un jaukto lapkoku-skujkoku mežu sugu stāsti

Dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium 
calceolus, viena no krāšņākajām Latvijas savvaļas 
orhidejām, aug kaļķainās augsnēs – droši vien tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc Ķemeru Nacionālajā 
parkā ir vairākas daudzskaitlīgas atradnes, padarot 
šo teritoriju par bagātīgāko dzegužkurpīšu 
teritoriju valstī. Tomēr šai sugai nepietiek ar 
kaļķainām augsnēm vien – visticamāk, tās spēju 
augt un izdzīvot nosaka mikoriza – savdabīga 
sēnes un auga sadarbības forma.

Eiropas dziedenīte Sanicula europaea 
Latvijā sastopama diezgan bieži platlapju un 
jauktos platlapju-egļu mežos uz barības vielām 
bagātīgām augsnēm. Šis augs ir kalcifīts – 
kaļķainas augsnes mīlošs, tāpēc to neatrast 
skābās, nabadzīgās augsnēs. Eiropas dziedenīte 
iekļauta dabisko mežu indikatorsugu sarakstā – 
tās klātbūtne parasti liecina, ka mežs ir samērā 
vecs, maz ietekmēts un tajā, visticamāk, ir arī 
citas dabiskam mežam raksturīgas pazīmes.

Attālvārpu grīšļa Carex remota nosaukums 
cēlies no tā izskata – ziedkopu veido sīkas, 
savstarpēji attālu izvietotas vārpiņas. Šo grīsli 
samērā viegli var atpazīt ne tikai pēc ziedkopas, 
bet arī pēc paskraja cera ar smalkām, šaurām 
lapām. Suga paretam sastopama pārmitros 
lapkoku un jauktos mežos, īpaši upju palieņu 
mežos un meža upīšu krastos, arī avotainās 
vietās mežos. Attālvārpu grīslis ir dabisko mežu 
indikatorsuga.
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Meža pionierstadijas
Jaunas mežu platības veidojas, aizaugot zālājiem un agrākajiem tīrumiem, 

lai arī kopumā šādu platību mūsdienās Ķemeru Nacionālajā parkā nav daudz. 
Sākotnēji šādās vietās veidojas krūmāji, ko vēlāk nomaina augšanas apstākļiem 
atbilstoša mežu veģetācija. Sausos apstākļos ieviešas priede, bet mēreni mitrās un 
mitrās vietās, piemēram, aizaugot atmatām un pļavām, sākumā ieviešas kārklu 
un bērzu-melnalkšņu krūmāji, ko ar laiku parasti nomaina bērzu un melnalkšņu 
meži.

Mežmalu veģetācija un raksturīgās augu sugas

Mežmalas parasti pieskaita mežu un zālāju kontaktsabiedrībām (Rūsiņa 2007; 
Rūsiņa u. c. 2013), jo tās ir pārejas zonas jeb ekotoni starp šīm divām ekosistēmām 
un tajās sastopamas sugas no abām. Tomēr, ņemot vērā mežmalu augu sabiedrību 
raksturu Ķemeru Nacionālajā parkā, tās biežāk saistītas ar mežu un citu biotopu 
veidu kontaktjoslu, nekā ar zālājiem. Mežmalu augu sabiedrības parasti aizņem 
nelielas platības joslā gar meža malu – parasti kontaktzonā ar ceļmalām mežā 
(gan lielāku, gan mazāku ceļu malās), gan pļavu malās – it īpaši aizaugošās pļavās.

Saulainas, gaišas mežmalas uz kaļķaina substrāta gar ceļiem un meža stigām 
var būt bagātas ar krāšņi ziedošiem augiem – zirgu āboliņu Trifolium medium, 
asinssārto gandreni Geranium sanguineum, ārstniecības ancīti Agrimonia 
eupatoria un spilvaino ancīti A.  pilosa, Kasūbijas vīķi Vicia cassubica, meža 
dedestiņu Lathyrus sylvestris, parasto raudeni Origanum vulgare, platlapu bezgali 
Laserpitium latifolium, smiltāja tragantzirni Astragalus arenarius u.  c. (61. att.). 
Šādās mežmalās atrasts arī Latvijā reti sastopamais smalklapu vīķis Vicia 
tenuifolia. Kontaktjoslās ar sausiem kaļķainiem zālājiem var dominēt plūksnainā 
īskāje Brachypodium pinnatum vai birztalas nārbulis Melampyrum nemorosum. 
Vietām sausās mežmalās virsroku ņem parastā ērgļpaparde Pteridium aquilinum. 
Ēnainās mežmalās ar bagātīgu augsni vietām sastopamas ārstniecības ķiplocenes 
Alliaria petiolata audzes, kur parasti aug arī lielā strutene Chelidonium majus, 
Japānas sārtburkšķis Torilis japonica, pilsētas bitene Geum urbanum, ķeraiņu 
madara Galium aparine u. c. ruderālas sugas.

Fitosocioloģiski sauso, gaišo mežmalu augu sabiedrības pieder Trifolio–
Geranietea klasei, Trifolion medii (zirgu āboliņa sabiedrības) vai Geranion sanguinei 
(asinssārtās gandrenes sabiedrība) savienībai. Barības vielām bagātās mežmalas ar 
ārstniecības ķiploceni pieder ruderālām nitrofītām augstzāļu sabiedrībām, Galio–
Urticetea klasei, Galio–Alliarion savienībai (62. att.).

61. att. Sausa, gaiša mežmala 
kontaktjoslā starp mežu un 

ceļu – Tukuma–Klapkalnciema 
ceļš. Te augāju veido asinssārtā 

gandrene, klinšu noraga 
Pimpinella saxifraga, maijpuķīte 

Convallaria majalis, parastais 
zeltdadzis Carlina vulgaris u. c.

62. att. Ēnaina mežmala barības 
vielām bagātīgā augsnē pie 

Ķemeriem, dominē ārstniecības 
ķiplocene – Latvijā samērā reti 

sastopama suga.
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Mežmalu sugu stāsti

Spilvainais ancītis Agrimonia pilosa no 
otra, Latvijā biežāk sastopamā, ārstniecības 
ancīša atšķirams pēc apmatojuma – spilvaina-
jam ancītim lapas virspuse ir kaila, bet apakšpusē 
apmatotas tikai dzīslas, nevis lapas viscaur 
blīvi apmatotas. Abu ancīšu augļi ir aprīkoti ar 
„pieķerekļiem” – kā dadžiem, kas, pieķeroties 
dzīvnieku apmatojumam vai mūsu apģērbam, 
ļauj tiem izplatīt sēklas. Spilvainais ancītis Latvijā 
sasniedz izplatības areāla rietumu robežu. Valsts 
austrumos tas ir biežāks, nekā rietumos. Eiropas 
Savienībā tas iekļauts aizsargājamo sugu sarakstā 
(Biotopu direktīvas II pielikumā).

Platlapu bezgale Laserpitium latifolium ir 
sausu, kaļķainu mežmalu suga, Latvijā sastopama 
arī mežos un sausās kaļķainās aizaugošās pļavās. 
Ķemeru Nacionālajā parkā tā atrasta tikai 
Valguma ezera apkārtnē meža ceļu malās un šajā 
teritorijā ir ļoti reta. Valsts mērogā tā aug tuvu 
izplatības areāla robežai un sastopama gandrīz 
tikai Rietumlatvijā – atsevišķas atradnes citur 
zināmas vien Daugavas ielejā un Alūksnes pusē.

Smiltāju esparsete Onobrychis arenaria 
izplatības pamatareāls ir Vidusāzijas, Krievijas 
dienvidu, Ukrainas stepes. Latvijā šī suga ir reta, 
sastopama tikai nedaudzās atradnēs, galvenokārt 
Austrumlatvijā un valsts vidusdaļā. Tā aug 
gaišos priežu mežos uz karbonātiem bagātīgām 
augsnēm – biežāk osu nogāzēs. Uz rietumiem 
no Rīgas zināmas vienīgi atradnes Ķemeru 
Nacionālajā parkā un Ķesterciema apkārtnē. 
Ķemeru Nacionālā parka atradne pie Izkopiem, 
kurā vēl ap 2008.  gadu bija pāris augu, pašlaik, 
visticamāk, jau uzskatāma par izzudušu – 
populācija bija pārāk maza, lai izdzīvotu.

Krūmāju veģetācija un raksturīgās augu sugas

Ķemeru Nacionālajā parkā ļoti reti sastopami palieņu kārklāji minerālaugsnēs 
(Salicetea purpurea, asociācija Salicetum triandro‒cinerea), kas citur Latvijā 
ir parasti (Priedītis 1995) – jo Ķemeru Nacionālā parka mežos caurtekošās 
ūdensteces palienes lielākoties neveido (izņemot Lielupi, fragmentāri arī Slocene 
un Vecslocene). 

Vietām sastopami parastās purvmirtes  krūmāji, kas pieder Eirosibīrijas 
melnalkšņu staignāju klasei Alnetea glutinosa, asociācijai Myricetum‒Salicetum 
auritae. Tie veidojas, aizaugot slapjām pļavām (Ķemeru Nacionālajā parkā tādas 
raksturīgas kaļķainās augsnēs) un kaļķainiem zāļu purviem (63. att.). Šie krūmāji 
ir starpstadija starp atklātu slapju pļavu vai zāļu purvu un melnalkšņu staignāju. 
Purvmiršu audzes veidojas arī augsto purvu vai pārejas purvu malās, parasti 
vietās ar kaļķainu gruntsūdeņu ietekmi, taču šādās vietās tie pieskaitāmi Vaccinio‒
Picetea klases oligotrofiem purvainiem mežiem (64. att.).

63. att. Parastās purvmirtes 
krūmāji aizaugošā slapjā, 

kaļķainā pļavā Slokas apkārtnē.

64. att. Parastā purvmirte 
oligotrofā purvainā priežu mežā 

pārejas zonā pie pārejas purva 
Zaļā purva ziemeļaustrumu 

malā.
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Dažviet teritorijā sastopamas nelielas kadiķu audzes kaļķainās pļavās un zāļu 
purvos, kā arī atsevišķi izcili kadiķi mežmalās, mežos un ezeru krastos. Lielākās 
grupas ar lielākiem un mazākiem kadiķiem sastopamas Kaņiera krastos gar 
Lapmežciema−Antiņciema ceļu jeb t. s. Kaņiera dambi, Riekstu pussalā (65. att.) 
un Riekstu salā Kaņiera dienvidaustrumu krastā. Ainaviski izcilas kadiķu pļavas 
ar kaļķainu augu sabiedrībām un retām augu sugām atrodamas Čaukciemā 
(66. att.), kur kadiķu audzes veido lielākās platības Ķemeru Nacionālajā parkā. Te 
sastopami gan veci, lielu izmēru kadiķi, gan jauni. Kadiķu audzes veidojušās agrāk 
apsaimniekotos zālājos, tos īpaši pasargājot no nopļaušanas vai mājlopiem, vai arī 
kadiķi ieviesušies vēlāk – pēc apsaimniekošanas pārtraukšanas. Kadiķu audzēm 
raksturīgais augu sugām bagātais lakstaugu stāvs veidojies ilgstošas pļaušanas vai 
ganīšanas dēļ.

Kadiķu audzes ir īpaši aizsargājams biotops kā Latvijā, tā Eiropas mērogā gan 
pašu kadiķu, gan īpatnējo augu sabiedrību dēļ. Ķemeru Nacionālā parka kadiķu 
audzēs un kadiķu pļavās sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu sugas, 
kas raksturīgas kaļķainām augsnēm, piemēram, odu gimnadēnija Gymnadenia 
conopsea un pleznveida grīslis Carex ornithopoda. 

65. att. Kadiķu audze Kaņiera Riekstu 
pussalā, kas ap 2000. gadu atjaunota, 
izcērtot tur saaugušos kokus un 
krūmus, bet turpmākos gados 
pamazām iekopta. Attēlā – siena talka 
2015. gadā. Foto: Ieva Lazda.

66. att. Kadiķu audze kaļķainā pļavā 
Čaukciemā pie Griķiem. Šādās 
pļavās raksturīgs daudzveidīgs, 
sugām bagāts lakstaugu stāvs, kurā 
sastopamas vairākas aizsargājamas 
sugas, piemēram, odu gimnadēnija un 
pleznveida grīslis.

Sausi virsāji (pieder Calluno‒Ulicetea klasei, Genistion pilosae savienībai) 
nav tipiski Ķemeru Nacionālajam parkam un te sastopami niecīgās platībās. Tie 

radušies sekundāri mežu izcirtumu un meža degumu vietās (67., 68. att.) vai – 
pavisam niecīgās platībās – aizaugot pamestām sausām pļavām un pelēkajām 
kāpām (skat. Pelēkās kāpas), kā arī pamestos smilts karjeros. Iespējams, kādreiz 
sausie virsāji bijuši vairāk izplatīti – kad jūras piekrastes kāpas vēl nebija apmežotas 
un sausākās vietās mežmalās un izcirtumos ciemu apkārtnē tika ganīti lopi. Slapju 
virsāju Ķemeru Nacionālā parka teritorijā nav.

Virsāji nevar pastāvēt bez regulāriem traucējumiem – krūmu izciršanas, 
ganīšanas vai periodiskas degšanas. Tā kā Ķemeru Nacionālajā parkā šādu 
traucējumu mežos mūsdienās vairs nav, arī virsāji tikpat kā izzuduši. Atlikušajos 
sauso virsāju fragmentos aizaugušo pļavu vietās dominē sila virsis Calluna 
vulgaris, sastopama liektā sariņsmilga Lerchenfeldia flexuosa, sastopama divmāju 
kaķpēdiņa Antennaria dioica, matainā pamauraga Pilosella officinarum. Mežu 
izcirtumu, degumu un aizaugošo karjeru virsāju laukumos sugu daudzveidība ir 
maza – vienmēr izteikti dominē sila virsis, bet citu sugu bez sūnām un ķērpjiem 
tikpat kā nav. Virsāju fragmentos atkarībā no to izcelsmes un stāvokļa var būt 
sastopamas retas augu sugas, piemēram, nelielā Lapmežciema virsāju fragmentā 
konstatēta vienīgā zarainās ķekarpapardes Botrychium matricariifolium atradne 
Ķemeru Nacionālajā parkā, tāpat arī pusmēness ķekarpaparde B. lunaria, kas šeit 
piemērotu apstākļu trūkuma dēļ sastopama visai reti.

67. att. Lielākā vienlaidus virsāja 
platība, kas nepārsniedz mazliet vairāk 

kā vienu hektāru, izveidojusies uz 
elektrolīnijas stigas, ko regulāri uztur 

atklātu, izcērtot krūmus.

68. att. Meža deguma vietā 
izveidojies, jau daļēji aizaudzis sauss 

virsājs Ķemeru apkārtnē. Te sugu 
daudzveidība ir niecīga – izteikti 

dominē sila virsis, bet sūnu stāvā 
sastopami dzegužlini.
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Virsāju un krūmāju sugu stāsti

Sila virsis Calluna vulgaris ir neliels, mūžzaļš 
sīkkrūms, kas Latvijā plaši izplatīts. Tas tik tiešām 
aug silos – taču sastopams citās barības vielām 
nabadzīgās, skābās augsnēs, piemēram, augstajos 
purvos, sausos meža degumos un virsājos. Tas ir 
nozīmīgs nektāra avots, tāpēc virsājus, augstos 
purvus un silus vasaras otrajā pusē izmanto kā 
bišu ganības, arī Ķemeru Nacionālajā parkā.

Pusmēness ķekarpaparde Botrychium 
lunaria ir sīks, ap 5–20  cm liels augs, kas 
retumis sastopams nabadzīgos sausos zālājos, 
sausās mežmalās, ceļmalās, kā arī sausos 
virsājos. Izzūdot šāda veida biotopiem, sarūk arī 
pusmēness ķekarpapardes izdzīvošanas izredzes 
un, iespējams, tā Latvijā kļūst arvien retāka un ar 
laiku var nonākt aizsargājamo sugu sarakstā.

Parastais kadiķis Juniperus communis 
ir Latvijā bieži sastopama suga. Viskrāšņākie 
kadiķi izaug atklātās vietās – pļavās, ganībās, 
ceļmalās, mežmalās, īpaši, ja tām neļauj aizaugt 
ar citiem krūmiem – kadiķa konkurentiem. 
Pateicoties mērķtiecīgai rīcībai, pēdējos gados 
Ķemeru Nacionālais parks kļuvis par vienu 
no aizsargājamām teritorijām, kur ir vislielākā 
kadiķu audžu platība valstī.

Purvu veģetācija un raksturīgās augu sugas

Teritorijā sastopamas visas purvu attīstības stadijas – augstie jeb sūnu, pārejas 
un zemie jeb zāļu purvi. Purvi aizņem apmēram ceturto daļu nacionālā parka 
teritorijas, lielākā daļa no tiem ir augstie purvi. Sastopami arī nelieli avotu purvi 
un avoksnāji, kā arī īpatnēji sēravotu veidoti „dīķi” purvos.

Ķemeru apkārtnes purvi sāka veidoties pēcledus laikmetā, kopumā vēlāk nekā 
Latvijas austrumu daļā, kur ledājs atkāpās agrāk. Jūras piekrastē, kur atrodas arī 
lielākā daļa tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas, pēc Litorīnas jūras 
atkāpšanās zemākajās ieplakās palika lagūnas, kurām aizaugot, izveidojās purvi. 
Jūras piekrastē, arī Ķemeru Nacionālajā parkā, lielākā daļa purvu veidojās boreālā 
laika beigās un atlantiskā laika sākumā (pirms apmēram 5‒6 tūkstošiem gadu), 
pārpurvojoties minerālgruntij. Šajā laikā paaugstinājās Baltijas jūras līmenis, kas 
savukārt ietekmēja gruntsūdens līmeni piegulošajās piekrastes teritorijās (Kalniņa 
2008). Tā veidojās lielākie Ķemeru Nacionālā parka purvi: Ķemeru tīrelis, Slokas 
purvs, Raganu purvs, Zaļais purvs un Smārdes tīrelis.

Daži mazāki purvi veidojušies, pārpurvojoties un aizaugot jūras piekrastes 
ezeriem, piemēram, Ogu purvs ap mūsdienās daļēji aizaugušo Kugraiņa 
(Kūdraines) ezeru, Pūšu purvs Kaņiera rietumu piekrastē, augstais purviņš 
ap Gausās jūdzes Aklo ezeru. Purvi mazās platībās veidojušies pazemes ūdeņu 
izplūdes vietās.

Zemie purvi
Zemie jeb zāļu purvi nacionālajā parkā aizņem nelielas platības. Tie veidojušies, 

aizaugot ūdenstilpēm vai pārpurvojoties sauszemei. Daļa no tiem kādreiz susināti, 
ierīkojot pļavas un ganības, bet ar laiku šīs apsaimniekošanai sarežģītās platības 
pamestas pirmās un sākušas aizaugt jau ap 20.  gs. otro pusi. Aizsērējot senāk 
izveidotajiem seklajiem grāvjiem, šīs kādreizējās pļavas un ganības atkal arvien 
vairāk sāk līdzināties zāļu purviem.

Ķemeru Nacionālajā parkā gandrīz visas zāļu purvu platības veido kaļķaini 
zāļu purvi (69.–72.  att.), kas citur Latvijā ir ļoti reti, sastopami galvenokārt 
Rietumlatvijā. Šādi purvi veidojušies uz kaļķaina substrāta vai kaļķainu pazemes 
ūdeņu izplūdes vietās – tie ir bagāti ar augu sugām, no kurām daudzas ir visā valstī 
retas un iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Kaļķaini zāļu purvi izplatīti Kaņiera 
un Dūņiera krastos, Raganu un Zaļajā purvā, Ķemeru tīreļa ziemeļrietumu malā, 
Vecslocenes palienē starp Bigauņciemu un Jaunķemeriem, nelielās platībās Pūšu 
purvā, ap Kugraini, Čaukciema un Slokas apkārtnē. Šādiem purviem raksturīgas 
augu sabiedrības izveidojušās arī Labajā purvā, kur kādreiz notikusi kūdras ieguve. 
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Visbiežāk Ķemeru Nacionālā parka zemajos purvos dominē zemi grīšļu 
dzimtas augi – rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, Hosta grīslis Carex 
hostiana, bieži kā dominējošā suga sastopams pūkaugļu grīslis Carex lasiocarpa 
un augstais grīslis C. elata, vietām arī divrindu grīslis C. disticha un Buksbauma 
grīslis C. buxbaumii. Pie dominējošām sugām pieder arī zilganā molīnija Molinia 
caerulea, bieži sastopama zilganā seslērija Sesleria caerulea, sāres grīslis Carex 
panicea, zilganais grīslis C. flacca, lai arī nelielā īpatsvarā, bet raksturīgas sugas 
ir divputekšņlapu grīslis C. diandra, divmāju grīslis C. dioica u. c. Vietām, īpaši 
piejūras ezeru Kaņiera un Dūņiera krastos un seklūdeņos, kā arī ap kaļķainiem 
sēravotiem Raganu purvā, Zaļajā purvā un Ķemeru tīrelī audzes veido dižā 
aslape Cladium mariscus, kas gandrīz vienmēr ieņem dominējošo lomu augājā. 
Dižā aslape Kaņierī sastopama lielās platībās, un ar to viscauri apauguši Dūņiera 
krasti un seklākās ezera daļas. Dūņieris ir Latvijā vienīgais ezers, kurā virsūdens 
augāju veido tikai dižā aslape – te tikpat kā nav niedrāju vai citu virsūdens augu 
audžu. Niecīgās platībās saglabājušās Devela grīšļa Carex davalliana sabiedrības, 
kas mūsdienās pļavu aizaugšanas dēļ aizņem vairs tikai nedaudzus kvadrātmetrus 
Kūdras un Dubļukroga apkārtnē.

Daļa kaļķaino zāļu purvu (izņemot tos, kas atrodas augsto purvu kompleksos) 
agrāk izmantota siena pļaušanai un lopu ganīšanai, tāpēc tie saglabājušies atklāti, 
lai gan vietām vērojama aizaugšana ar mežu. Tos samērā maz ietekmējusi grāvju 
rakšana. Kaņiera krastu zāļu purvu aizaugšanu sekmējusi ezera ūdens līmeņa 
pazemināšana 21. gs. sākumā.

Fitosocioloģiski kaļķaino zāļu purvu augu sabiedrības Ķemeru Nacionālajā 
parkā pieder Phragmiti‒Magnocaricetea klasei: Cladium marisci (dižās aslapes 
audzes), Caricetum elatae (augstā grīšļas sabiedrības) un Caricetum distichae 
(divrindu grīšļa sabiedrības) asociācijām; Scheuchzerio‒Caricetum nigrae klases 
Caricion lasiocarpae savienības Caricetum lasiocarpae (pūkaugļu grīšļa sabiedrība), 
Caricion nigrae savienības Caricetum buxbaumii (Buksbauma grīšļa sabiedrība), 
kā arī Caricion davalliannae savienības Schoenetum ferruginei (rūsganās melnceres 
sabiedrība) (Salmiņa 2009) un Caricetum davallianae (Devela grīšļa sabiedrība) 
asociācijām.  

Ķemeru Nacionālajā parkā kaļķainos zāļu purvos sastopamas tādas 
aizsargājamas augu sugas kā Lēzela lipare Liparis loeselii, stāvlapu dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza incarnata, asinssarkanā dzegužpirkstīte D.  cruenta, iedzeltenā 
dzegužpirkstīte D. ochroleuca, bezdelīgactiņa Primula farinosa, parastā kreimule 
Pinguicula vulgaris, Skandināvijas grīslis Carex scandinavica un citas retas sugas.

Sugām nabadzīgu zāļu purvu uz skābas, augu barības vielām nabadzīgas 
kūdras Ķemeru Nacionālajā parkā nav. 

69. att. Kaļķains zāļu purvs ar pūkaugļu 
grīsli, parasto purvmirti un dižo aslapi 

Kaņiera dienvidu krastā pie Tačiem. 
Kaņiera krastos zāļu purvos ir niecīgs 

kūdras slānis, kaļķainos apstākļus rada 
dolomīta slānis, kas veido ezera dibenu.

70. att. Kaļķains zāļu purvs ar rūsgano 
melnceri Raganu purva ziemeļu daļā. 

Purva malā ir kaļķainu sēravotu 
izplūdes, kas radījušas piemērotus 
apstākļus kalcifītām augu sugām.

71. att. Īpatnējs, staigns kaļķains 
zāļu purvs izveidojies Zaļajā purvā, 

kur izplūst kaļķaini sērūdeņi. Tajā 
dominē rūsganā melncere un parastā 
purvmirte, ir daudz ieplaku ar atklātu 

ūdeni, vietām tās aizaugušas ar vidējo 
raseni Drosera intermedia.

72. att. Dižā aslape veido šauru zāļu 
purva joslu Kugraiņa ezera krastā, kas 
robežojas ar slīkšņainu pārejas purvu. 

Te sastopama arī parastā purvmirte un 
šaurlapu vilkvālīte Typha angustifolia. 
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Kaļķaino zāļu purvu sugu stāsti

Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus ir 
neliels grīšļu dzimtas augs. Ja citur Latvijā tā ir reta 
un gandrīz nemaz nav sastopama Austrumlatvijā, 
tad Ķemeru Nacionālajā parkā tā izplatīta samērā 
bieži – pateicoties piemērotajiem apstākļiem – 
pārmitrajām, karbonātiem bagātajām augsnēm. 
Latvijā šo aizsargājamo sugu nelabvēlīgi 
ietekmējusi purvu nosusināšana, kūdras ieguve 
un zemes lietojumu veidu pārmaiņas.

Bezdelīgactiņa Primula farinosa, neliels 
prīmulu dzimtas augs, kas zied maijā un jūnija 
sākumā, pēdējā gadsimta laikā kļuvis arvien 
retāk sastopams. Ap 20.  gs. vidu šī bija valstī 
bieži sastopama suga, taču tagad tā kļuvusi retāka 
un tās atradnes – mazskaitlīgākas.  Izzušanu 
sekmējusi pļavu un purvu nosusināšana, kūdras 
ieguve un zemes lietojumu veidu pārmaiņas. 
Ķemeru Nacionālajā parkā piemērotu apstākļu 
vēl ir samērā daudz, tāpēc suga vēl arvien ir 
atrodama.

Purva atālene Parnassia palustris ir tipiska 
kaļķaino zāļu purvu un slapju kaļķainu pļavu 
iemītniece. Domājams, tās izplatība pēdējā 
gadsimta laikā sarukusi. Ja 21.  gs. pirmajā pusē 
neuzlabosies situācija ar zālāju apsaimniekošanu, 
aizaugošie dabiskie zālāji netiks atjaunoti un 
regulāri apsaimniekoti, paredzams, ka pašlaik it 
kā vēl aizvien par parastu uzskatītā purva atālene 
drīzumā var nonākt retu, aizsargājamu sugu 
sarakstos.

Pārejas purvi un slīkšņas
Augsto purvu malās un purvu ezeru krastos sastopami pārejas purvi un 

slīkšņas. Slīkšņas ezeru krastos veido līgana augāja sega, ko veido sakņu pinums 
un atmirušās augu daļas, uz kuras turpina augt tipiskie slīkšņu augi. Šādi purvi ir 
diezgan klaji – sastopamas tikai atsevišķas lēni augušas, līkas un nereti arī visai 
vecas priedītes, retāk – purva bērzi. 

Ķemeru Nacionālajā parkā ir samērā maz tipisku pārejas purvu un slīkšņu, 
kuros raksturīga barības vielām nabadzīga, skāba vide – tie izveidojušies tikai 
augsto purvu malās kontaktjoslā ar kāpām un atsevišķu purva ezeru krastos (73., 
74.  att.). Šādās vietās raksturīgs sugām nabadzīgs augājs – zemsedzē dominē 
sfagni, bet lakstaugu stāvā parasti ir tikai dažas sugas – parasti makstainā spilve 
Eriophorum vaginatum, parastais baltmeldrs Rhynchospora alba, uzpūstais 
grīslis Carex rostrata un pūkaugļu grīslis C. lasiocarpa, dūkstu grīslis C.  limosa, 
purva šeihcērija Scheuchzeria palustris. Bagātīgākos apstākļos, kas vairāk 
līdzinās kaļķainiem zāļu purviem (ir kaļķainu gruntsūdeņu pieplūde), raksturīgs 
daudzveidīgāks sugu sastāvs – te sastopami gan sfagni, gan kaļķainiem purviem 
raksturīgās „brūnās” sūnas (sirpjlapes Drepanocladus spp., parastā dižsirpe 
Scorpidium scorpioides, starainā atskabardzene Campylium stellatum u.  c.), gan 
kaļķainu purvu sugas (skat. Zemie purvi), tostarp nereti arī orhidejas (visbiežāk 
sastopama plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata) un blusu grīslis 
Carex pulicaris, gan tipiskas pārejas purvu un slīkšņu sugas, piemēram, trejlapu 
puplaksis Menyanthes trifoliata, purva cūkausis Calla palustris, purva vārnkāja 
Comarum palustre, purva rūgtdille Peucedanum palustre u. c. (75. att.). Vietām 
nelielās platībās purvu malās vai ezeru krastos, kur augšanas apstākļi ir bagātīgāki, 
pārejas purvu augājā dominē Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum (76. att.).

Ķemeru Nacionālā parka pārejas purvi pieder vairākām Scheuchzerio‒
Caricetea nigrae klases asociācijām: nabadzīgie pārejas purvi (arī augsto purvu 
ieplakas) pieder Caricetum rostratae (uzpūstā grīšļas sabiedrības), Caricetum 
limosae (dūkstu grīšļa sabiedrības), Rhynchosporae albae (parastā baltmeldra 
sabiedrības) asociācijām un Eriophorum vaginatum (makstainās spilves) 
sabiedrībai. Bagātīgākos augšanas apstākļos, reizēm ar kaļķainu grunstūdeņu 
pieplūdi, raksturīgas Caricetum lasiocarpae (pūkaugļu grīšļa sabiedrības) un 
Chrysohypno‒Trichophoretum alpini (Alpu mazmeldra) sabiedrībām.
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73. att. Pārejas purvs ezeriņa krastā 
Slokas purvā. Te augāju veido līgana, 
slīkšņām raksturīga augu sega 
ar garsmailes sfagnu Sphagnum 
cuspidatum un varnstorfijām 
Warnstorfia spp., parasto baltmeldru, 
uzpūsto grīsli, lielo dzērveni Oxycoccus 
palustris un polijlapu andromedu 
Andromeda polifolia. 

74. att. Pārejas purvs Kugraiņa ezera 
krastā – tas veidojies, pamazām 
aizaugot ezeram. Te  augājs ir sugām 
relatīvi nabadzīgs – zemsedzē 
dominē mitru ieplaku sfagni, bet no 
vaskulārajiem augiem sastopama 
makstainā spilve, uzpūstais grīslis un 
pūkaugļu grīslis.

75. att. Pārejas purvs Raganu purva 
malā – zemsedzē sastopamas gan 
augstā, gan pārejas, gan kaļķainu zāļu 
purvu sugas. Augstākajā lakstaugu 
stāvā šādās vietās gandrīz vienmēr 
sastopamas niedres.

76. att. Pārejas purvs Raganu purvā – 
te dominē Alpu mazmeldrs, bet sūnu 
stāvā ir gan tipiskās pārejas purvu, gan 
kaļķainu zāļu purvu „brūnās” sūnas.

Dažviet augsto purvu malās purva ūdeņu atslodzes zonās veidojas ļoti slapjas, 
necaurejami slīkšņainas joslas. Šādas vietas Ķemeru Nacionālajā parkā zināmas 
tikai Ķemeru tīreļa austrumu malā, kur augāju veido augstie grīšļi un niedres, bet 
atklātā ūdens lāmās sastopamas ūdensrozes Nymphaea spp. un vilkvālītes Typha 
spp. (77. att.).

77. att. Gruntsūdeņu 
atslodzes zona – 

slīkšņaina josla ar 
atklātu ūdeni Ķemeru 
tīreļa austrumu malā.

Pārejas purvi un slīkšņas Ķemeru Nacionālajā parkā ir nosusināšanas maz 
ietekmēti – lielākoties tie ir dabiski.
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Pārejas purvu sugu stāsti

Purva vārnkāja Comarum palustre veic 
nozīmīgu lomu purvu attīstībā. Tai ir gari, 
ložņājoši sakneņi, kas ar laiku veido iespaidīgus 
sakņu pinumus, pamazām pārvelkoties purvainu 
ezeru un slapju ieplaku virsmām. Šie līganie 
pinumi, kas var noturēt pat cilvēka svaru, parasti 
kopā ar citiem staignu vietu purvu augiem, ir 
būtisks solis purvu attīstībā – tie veido jaunu 
„pamatu”, kur ar laiku, aizaugot ūdenstilpēm, 
ieviešas sfagni un citas sūnas, un veidojas pārejas 
purvi, vēlāk – augstie purvi.

Trejlapu puplaksis Menyanthes trifoliata, 
īpaši, ja tas zied un nogatavina augļus – tātad jūtas 
labi, liecina, ka apstākļi ir ļoti slapji. Šī ir tipiska 
staignu vietu un slīkšņu suga. Purva attīstības 
gaitā, pieaugot sfagnu, citu sūnu un augu 
īpatsvaram, purvs pakāpeniski kļūst sausāks, un 
puplaksis šādās vietās reti sastopams ziedošs. 
Tas nozīmē, ka purvs pamazāk pāriet nākamajā 
attīstības stadijā. Līdzīgi kā purva vārnkāja, arī 
puplaksis veido izturīgu sakņu pinumu.

Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum 
viegli ieraugāms vasaras pirmajā pusē, kad 
visā košumā redzami tā garie, baltie apziedņa 
matiņi jeb pūkas. Šī ir ziemeļu suga, kas pamatā 
sastopama Fenoskandijā un Baltijas valstīs, arī 
Ziemeļamerikā un Alpu kalnu purvos. Latvijā 
Alpu mazmeldrs nav bieži atrodams, tas ir tipisks 
pārejas purvos, reizēm sastopams arī augstajos 
purvos. Vietām tas ieviesies arī izstrādātos 
kūdras purvos.

Augstie purvi
Lielākās purvu platības Ķemeru Nacionālajā parkā aizņem augstie purvi. 

Tajos raksturīgi šādiem purviem tipiskie apstākļi – pastāvīgi pārmitra, skāba, 
augu barības vielām nabadzīga vide, barošanās ar nokrišņu ūdeņiem. Augstajiem 
purviem raksturīgs kupolveida reljefs un īpatnējs mikroreljefs, ko veido ciņu-
slīkšņu un ciņu-lāmu komplekss, kāds raksturīgs Rietumlatvijai (Auniņa 2013). 
Augu sugu sastāvs ir relatīvi nabadzīgs, lielākoties tās ir sugas, kas pielāgojušās 
tikai augsto purvu apstākļiem un citos biotopos nav sastopamas. Augstie purvi 
lielākoties apauguši ar priedēm; klajumi, kuros koku ir maz, raksturīgi tikai 
lielākajos purvos (Ķemeru tīrelī, nedaudz – Zaļajā purvā, Raganu purvā). 

Augsto purvu augājā dominē sfagni, raksturīgas augu sugas ir makstainā spilve 
Eriophorum vaginatum, parastais baltmeldrs Rhynchospora alba, lielā dzērvene 
Oxycoccus palustris, lācene Rubus chamaemorus, sīkkrūmi ‒ sila virsis Calluna 
vulgaris, melnā vistene Empetrum nigrum, zilene Vaccinium uliginosum, purva 
vaivariņš Ledum palustre, ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata, rasenes 
Drosera spp., purva ieplakās (liekņās, lāmās) – dūkstu grīslis Carex limosa, purva 
šeihcērija Scheuchzeria palustris. Ķemeru Nacionālā parka augstie purvi līdzinās 
Rietumlatvijas purviem – tie ir samērā atklāti (aizaugšanu ar priedēm sekmējusi 
galvenokārt nosusināšana), bet no Rietumlatvijas purviem tipiskām sugām šeit 
gandrīz visos augstajos purvos sastopams ciņu mazmeldrs, lai gan nevienā no 
Ķemeru Nacionālā parka purviem tas nav bieži sastopama lakstaugu suga (78.–
81. att.).

Augsto purvu augu sabiedrības pieder Oxycocco–Sphagnetea klasei, mitrās 
ieplakas un slapjās augsto purvu malas – pārejas purvu sabiedrībām, kas pieder 
Scheuchzerio‒Caricetea nigrae klasei (skat. Pārejas purvi).

Visi Ķemeru Nacionālā parka augstie purvi ir dažādā pakāpē cilvēka darbības 
ietekmēti – tajos rakti nosusināšanas grāvji un iegūta kūdra. Daži purvi šī 
iemesla dēļ gandrīz pilnībā izzuduši, un to vietā izveidojušies citi biotopi (atklātas 
ūdenstilpes, mežs, zāļu purvu un niedrāju mozaīka, nezālienes, zālāji). Tādi 
purvi ir, piemēram, Smārdes tīrelis, Kašķu purvs, Seklais purvs. Pārējos purvos 
atrodamas cilvēka darbības pēdas – kūdras ieguves vietas un joprojām darbojošies 
grāvji; šajos purvos izmainījusies veģetācija – tie aizauguši un turpina aizaugt ar 
kokiem, kā arī mainījies zemsedzes augājs – samazinājies sfagnu un citu raksturīgo 
augu īpatsvars, bet tos aizvietojušas sīkkrūmu audzes (raksturīgi, piemēram, jau 
kopš 20.  gs. sākuma intensīvi susinātajā un kūdras ieguves stipri ietekmētajā 
Slokas purvā). Augstos purvus ietekmējusi arī degšana (piemēram, vairākkārt 
dedzis Slokas purvs un Raganu purvs, liels ugunsgrēks 1999. gadā skāris Ķemeru 
tīreļa ziemeļu daļu), kas uz daudziem gadiem izmaina gan zemsedzes sastāvu, gan 
samazina aizaugumu ar kokiem.
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78. att. Ķemeru tīrelis – lielākais 
augstais purvs nacionālajā parkā un 
viens no lielākajiem purviem valstī, 
kas aizņem vairāk nekā 6000 hektāru.

79. att. Zaļā purva ziemeļu daļa, saukta 
arī par Čaukciema purvu, ir samērā 
atklāta un slapja.

80. att. Ķemeru tīreļa centrālā daļa – 
klajumi ar mitras kūdras ieplakām, 
sfagnu un parastā baltmeldra 
sabiedrībām.

81. att. Ciņu mazmeldrs – 
Rietumlatvijas augstajiem purviem 
raksturīga suga. Ķemeru Nacionālajā 
parkā ciņu mazmeldrs augstajos 
purvos ir sastopams, taču ne bieži, kā 
tas ir daudzos Rietumlatvijas purvos.

Augsto purvu sugu stāsti

Rasenes Drosera spp. Latvijā ir četras raseņu 
sugas: apaļlapu rasene Drosera rotundifolia, 
garlapu rasene D.  anglica, vidējā rasene 
D. intermedia un ieapaļā rasene D. × obovata. Visas 
rasenes ir tipiskas augsto purvu iemītnieces. Tās 
ir vieni no nedaudziem Latvijas kukaiņēdājiem 
augiem, kas barības vielas uzņem, pievilinot 
un „apēdot” kukaiņus. To lapas „aprīkotas” ar 
dziedzermatiņiem, kuru galos ir kukaiņiem 
vilinošs šķidrums. Kukainis iekrīt lamatās un tiek 
izšķīdināts ar gremošanas sulai līdzīgu sekrētu.

Ārkausa kasandra Chamaedaphne 
calyculata ir Latvijas austrumu un centrālajai 
daļai raksturīgs augsto purvu augs. Ķemeru 
Nacionālais parks atrodas uz sugas izplatības 
areāla robežas, tāpēc ārkausa kasandru neatrast 
Rietumlatvijā, lai gan citur Latvijā tā piemērotos 
biotopos ir visai parasta. Nosusinātos purvos un 
mežos tās masveidīga klātbūtne (nevis klātbūtne 
vispār) dažkārt liecina par nosusināšanas ietekmi, 
jo šis augs sastopams relatīvi sausākās purvu 
daļās.

Dzērvenes Oxycoccus spp. Latvijā savvaļā aug 
divas dzērveņu sugas: lielā dzērvene Oxycoccus 
palustris un sīkā dzērvene O. microcarpus. Lielā 
dzērvene ir tipiska un bieža augstajos purvos, 
sīkā dzērvene sastopama retāk. Dzērvenes aug 
tikai augstajos un pārejas purvos un purvainos, 
barības vielām nabadzīgos purvainos mežos, reti 
– uz sfagnu ciņiem zāļu purvos. Savā izplatības 
areālā lielā dzērvene sastopama biežāk, un 
areāls ir plašāks, bet sīkā dzērvene ir izteiktāka 
„ziemeļniece” un ir retāk sastopama.
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Avoti, avoksnāji un avotu purvi
Vietām mežos, purvos un ezeru krastos izplūst avoti, kas atkarībā no minerālā 

sastāva un vietas apstākļiem, veido avoksnājus vai avotu purvus, kas no apkārtējās 
ainavas atšķiras ar īpatnējiem augšanas apstākļiem un līdz ar to arī augāju. 
Lielākas platības tie veido purvos, bet mežos aizņem tikai nelielus laukumus, vai 
arī avoksnāju veģetācija sastopama tikai šaurā joslā gar avotstrautiem.

Ķemeru Nacionālā parka īpatnība ir sēravoti. Šādu avotu izplūdes vietās bieži 
(bet ne vienmēr) raksturīgi kaļķaini apstākļi, kuru dēļ ieviesusies kalcifītu augu 
sugu veidota veģetācija – izveidojušies kaļķaini zāļu purvi, kuros, kā jau iepriekš 
minēts, raksturīga augsta retu, aizsargājamu augu sugu koncentrācija. Šādi 
kaļķainu sēravotu purvi sastopami vairākos purvos – zināmākie ir Raganu purva 
Sēra dīķi (82. att.), bet līdzīgas vietas zināmas arī citviet Raganu purvā. Kaļķainu 
sērūdeņu izplūdes raksturīgas arī Zaļajā purvā, Dūņiera krastos (83. att.), Ķemeru 
tīrelī (84.  att.). Šādos avoksnājos uzkrājušies avotkaļķu nogulumi. Šeit augāju 
veido kaļķainiem zāļu purviem raksturīga veģetācija, kas pieder Scheuchzerio‒
Caricetea nigrae klasei, Schoenetum ferruginei (rūsganās melnceres sabiedrība) 
asociācijai un Phragmiti‒Magnocaricetea klases Cladium marisci (dižās aslapes 
audzes) asociācijai.

82. att. Lielākais no Raganu purva Sēra 
dīķiem 2009. gadā. Augāju uz saliņām 
un sēra dīķu krastos veido kaļķainu 
purvu sugas – dominē dižā aslape 
un rūsganā melncere. Šeit savulaik 
atrasta arī ļoti reti sastopamā dzeltenā 
akmeņlauzīte Saxifraga hirculus, kas 
pēdējos gados, lai gan meklēta, nav 
vairs uzieta.

83. att. Sēravotu izplūdes Dūņiera 
dienvidu krastā ap 2000. gadu. Te 
raksturīgs nesaslēgts augājs, apauguši 
tikai mikroreljefa pacēlumi, uz kuriem 
aug aizsargājamā rūsganā melncere, 
bezdelīgactiņa, pudurus veido dižā 
aslape un kalcifīti grīšļi. Ezera krasti 
un seklūdens zonas aizaugušas ar dižo 
aslapi. Foto: Andis Liepa.

84. att. Līdzīgi „sēra dīķi”, kā 
Raganu purvā, lai arī mazāki, 
sastopami Ķemeru tīrelī. Ap 

sēravotu izplūdēm izveidojusies 
kaļķainu zāļu purvu veģetācija 

ar rūsgano melnceri, dižo aslapi, 
parasto purvmirti un citām 

kaļķainas augtenes mīlošām 
sugām, bet uz sfagnu ciņiem 

„dīķu” krastos aug skrajam 
augājam raksturīgās purva 

iemītnieces rasenes, īpaši 
garlapu rasene Drosera anglica, 

un purva āžloks Triglochin 
palustris.

85. att. Meža avoksnājs, kurā 
veidojas avotkaļķi, Lustūžkalna 
apkārtnē. Paugurainajā apvidū 

pie Lustūžkalna vietām šādi 
avoksnāji paretam ir sastopami, 

taču citur Ķemeru Nacionālajā 
parkā tādu nav. Avotkaļķus 

irdenu nogulumu veidā 
izgulsnē arī vairāki sēravoti – 
Raganu purvā, Ķemeru tīrelī, 
Zaļajā purvā, pie Dūņiera un 

Kaņiera un Slokas ezeros, bet 
tur izveidojusies kaļķainu zāļu 

purvu veģetācija.

Vietām Ķemeru apkārtnē izplūst sēravoti, kuru ūdeņos nav augsts kalcija 
saturs, tāpēc kaļķi mīlošu augu sabiedrības tur neveidojas.

Mežos Lustūžkalna paugurainajā apvidū izplūst vairāki kaļķaini avoti, kas 
izgulsnē avotkaļķi (85.  att.). Tie veido irdenus nogulumus vai veidojas nelieli 
sacementēti saldūdens kaļķieža gabali. Te tipiskas vaskulāro augu sugas ir 
lēdzerkste Cirsium oleraceum, attālvārpu grīslis Carex remota, pamīšlapu 
pakrēslīte Chrysosplenium alternifolium, purva cietpiene Crepis paludosa, 
purva neaizmirstule Myosotis palustris un rūgtā ķērsa Cardamine amara, ovālā 
divlape Listera ovata, no aizsargājamām sugām sastopama Fuksa dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza fuchsii, retumis arī bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora, kas gan 
atrodama arī citviet mitros mežos un nav specifiska avoksnājiem. Lielu īpatsvaru 
augājā ieņem sūnas. Fitosocioloģiski šādas augu sabiedrības pieder Montio‒
Cardaminetea klasei, Cardamino‒Montion savienībai.
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Avoksnāju sugu stāsti

Rūgtā ķērsa Cardamine amara aug mitrās 
vietās un saistīta ar augstiem gruntsūdeņiem 
un pazemes ūdeņu izplūdes vietām – avotiem. 
Reizumis avoti izplūst difūzā veidā un nemaz nav 
pamanāmi, bet to esamību parāda rūgtā ķērsa. 
Avotu ūdeņi nodrošina arī augam nepieciešamo 
barības vielu pieejamību – tā ir tipiska 
minerālvielām bagātos avoksnājos. Sastopama 
arī palieņu mežos. Rūgtās ķērsas lapas avotu 
un plūstošu ūdeņu tuvumā, kur temperatūras 
svārstības nav tik izteiktas, saglabājas zaļas visu 
ziemu. Augam ir rūgtena garša – līdzīga kā 
kressalātiem, tāpēc tas izmantots arī pārtikā.

Bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora 
ir īpatnējs bezhlorofila augs, kas viscauri klāts ar 
sīkiem dziedermatiņiem, kas aptaustot atgādina 
zamšu. Šis ir viens no nedaudzajiem Latvijā 
sastopamajiem parazītaugiem. Bālziedu brūnāte 
uzņem barības vielas no lēdzerkstes Cirsium 
oleraceum vai retāk – purva usnes C.  palustre, 
tāpēc sastopama tikai tur, kur ir saimniekaugi. 
Šī suga ir Latvijā reti sastopama un aizsargājama. 
Ķemeru Nacionālajā parkā ir zināmas vairākas 
atradnes.

Pārpurvošanās sākumstadijas
Jauni zāļu purvi veidojas bebrainēs – agrāko mežu, reti – pļavu, vietā, kur ūdens 

līmeni pārmainījusi bebra darbība (86. att.). Tur parasti raksturīgi mezotrofi līdz 
eitrofi apstākļi, par ko liecina augsto grīšļu (slaidais grīslis Carex acuta, krastmalas 
grīslis C.  acutiformis, augstais grīslis C.  elata, krasta grīslis C.  riparia u.  c.), 
purvāja ciesas Calamagrostis canescens un parastās niedres Phragmites australis 
dominance. Šādi purvi pārsvarā ir savā attīstības sākumstadijā, tāpēc to augājs vēl 
aizvien ir samērā nestabils un mainīgs.

Vietām šādos apstākļos pēc nokaltušo koku nokrišanas sāk atjaunoties 
melnalkšņu staignāji, bet, ja apstākļi ir ļoti slapji, koki nespēj ieviesties, tāpēc 
uz ilgu laiku sāk dominēt zemo purvu veģetācija, un pamazām uzkrājas kūdra. 
Pēc ilgāka laika šādās vietās, visticamāk, pēc vairākām augāja sukcesijas stadiju 
nomaiņām zāļu purva un niedrāja vietā varētu izveidoties pārejas purvs un tālā 
nākotnē – nelieli augstie purvi.

86. att. Bebraine Zaļā 
purva dienvidu malā 

pie dzelzceļa. Bebra 
darbības dēļ nokaltis 

lapkoku mežs, koku 
stāvs neatjaunojas, 
dominē zāļu purva 

veģetācija.

Zālāju veģetācija un raksturīgās augu sugas

Ķemeru Nacionālajā parkā zālāji aizņem relatīvi nelielu teritorijas daļu – ap 6%. 
Tomēr tie ir vieni no augu sugām bagātākajiem biotopiem. Tajos ir proporcionāli 
visvairāk reto, aizsargājamo augu sugu. Tāpat kā daudzviet citur Latvijā, liela daļa 
zālāju ir cilvēka veidoti – tie ir nosusināti un iekultivēti, piesējot augstražīgas 
graudzāles vai tauriņziežus, vai veidojušies agrāko tīrumu vietā. Kopumā kopš 
20.  gs. vidus Ķemeru Nacionālā parka teritorijā notikušas diezgan būtiskas 
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pārmaiņas zemes lietojuma veidu sadalījumā uz pļavu platību pārmaiņu rēķina. 
Salīdzinot ar 20. gs. vidu, dabisko zālāju platības nacionālajā parkā samazinājušās 
trīsarpus reizes (skat. Pļavas un ganības).

Tomēr Ķemeru Nacionālajā parkā, pateicoties nelielajam apdzīvojuma 
blīvumam, kā arī vērā ņemamam lauksaimniecībai nepiemēroto augšņu 
īpatsvaram (pārāk mitras, pārāk sausas, mazauglīgas, sekli iegulošs dolomīta 
slānis u.  c.), lielākajā daļā zālāju sugu sastāvs veidojies dabiski. Līdz ar to tie 
saucami par dabiskiem zālājiem vai, pareizāk sakot, daļēji dabiskiem zālājiem 
(Rūsiņa (red.) 2017). Dabiskie zālāji ir bioloģiski vērtīgākie starp zālāju veidiem – 
te atrodamas daudzas reti sastopamas un tikai noteiktiem apstākļiem raksturīgas 
sugas, turpretī kultivētajos zālājos augu sugu daudzveidība ir neliela, un to veido 
bieži sastopamas sugas. Ķemeru Nacionālais parks ir īpaši nozīmīgs kaļķaino 
zālāju un tiem raksturīgo sugu saglabāšanā (Priede 2011; Rūsiņa (red.) 2017).

Zālāji ir arī viena no mainīgākajām veģetācijas grupām, kur augu sugu sastāvs 
pārveidojas gan dabiski, gan dažādu cilvēka radītu ietekmju dēļ. Sugu sastāvs un 
daudzveidība atkarīga gan no apsaimniekošanas un tās pārtraukšanas ilguma, 
gan apsaimniekošanas metodēm un intensitātes. Tālāk pārskatāmības labad visi 
teritorijā sastopamie zālāju veidi nosacīti iedalīti grupās pēc mitruma un citiem 
apstākļiem: sausie, mēreni mitrie un mitrie, kaļķainie periodiski pārmitrie, slapjie 
zālāji, parkveida pļavas un ganības, kā arī mākslīgi ierīkotie zālāji. Katru grupu 
raksturo īpatnējs augu sugu sastāvs un struktūra.

Sausie zālāji
Sausie zālāji Ķemeru Nacionālajā parkā aizņem nelielas platības un veidojušies 

sausās, smilšainās, nabadzīgās un skābās augsnēs vai sausās kaļķainās augsnēs. 
Sausie zālāji nelielās platībās sastopami pie Izkopiem Slocenes labajā krastā 
(87.  att.), Grebjiem (88.  att.), Pilkām, Antiņciemā, Čaukciemā, fragmentāri – 
jūras piekrastes ciemos Lapmežciemā, Bigauņciemā un Ragaciemā (89.  att.). 
Sausi smiltāju zālāji veidojas atmatās Valguma ezera dienvidaustrumu piekrastē 
(90. att.).

Sugu sastāvs sausajos zālājos var būt stipri atšķirīgs – to nosaka gan augtenes 
reakcija (pH), gan barības vielu sastāvs, gan mitrums, gan apsaimniekošanas 
veids. Tajos var būt sastopamas gan nabadzīgām, skābām augtenēm raksturīgas 
sugas, veidojot zemu zelmeni (aitu auzenes un vilkakūlas zālāji) (89.  att.), gan 
leknāku, bagātīgāku, tomēr zemu zelmeni, ko veido kaļķainas augtenes mīloši 
augi (kaļķaini zālāji). Fitosocioloģiski sausie kaļķainie zālāji pieder Koelerio‒
Corynephoretea klases Plantagini‒Festucion savienībai (sausi smiltāju zālāji) (91., 
94.  att.) un Festuco‒Brometea (sausi kaļķaini zālāji) klasei, Bromion savienībai 

(92. att.). Sausie vilkakūlas zālāji pieder Calluno–Ulicetea klasei, Nardetalia rindai, 
Violion caninae savienībai).

Daļa šādu zālāju 21.  gs. sākumā tika apsaimniekoti pļaujot (Izkopi, Pilkas, 
Grebji), daļa bija pamesti un aizauga (jūras piekrastes ciemos, Valguma ezera 
piekrastē).

87. att. Sausa atmatu pļava pie Izkopiem, kas 20. gs. otrajā pusē bija uzarta. Vēlāk 
lauciņi, ierīkoti mednieku vajadzībām, tika pamesti, un pakāpeniski izveidojās atmatu 

pļava. Sausākajā daļā fotografēšanas laikā (2009. gadā) vēl bija saglabājušies atklātas 
smilts laukumi. 2016. gadā smilts laukumi jau bija izzuduši. Te aug aitu auzene Festuca 

ovina, dzirkstelīte Dianthus deltoides, kalnu norgalvīte Jasione montana, kodīgais 
laimiņš Sedum acre un citas sausu augteņu sugas.

88. att. Sausa kaļķaina pļava pie Grebjiem 2009. gadā. Te augāju veido kaļķainas 
augsnes mīlošas (kalcifītas) augu sugas – cekulainā ziepenīte Polygala comosa, 

matainā vēlpiene Leontodon hispidus, parastais vizulis Briza media, pļavas liniņš 
Linum catharticum u. c., bet no graudzālēm dominē pūkainā pļavauzīte Helictotrichon 

pubescens un zilganā seslērija Sesleria caerulea. Visticamāk, šī pļava nekad nav bijusi 
uzarta, tāpēc saglabājusies sugām bagāta.
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89. att. Sausa smiltāju pļava ar aitu auzeni, dzirkstelīti, mazo mārsilu Thymus serpyllum, 
apaļlapu pulkstenīti Campanula rotundifolia u. c. Ragaciemā (2009. gads) – mūsdienās 
šis zālājs aizņem vairs tikai nelielu platību uz Kaņiera krasta vaļņa un ilgstošas 
neapsaimniekošanas dēļ turpina sarukt arvien mazāks.

 

90. att. Sausa atmatu pļava smilšainā, ar karbonātiem bagātā augsnē Valguma ezera 
dienvidaustrumu piekrastē (2015. gads). Zelmenis ir zems, augājs skrajš, dominē 
šaurlapu skarene Poa angustifolia un kodīgais laimiņš, sastopama kalnu norgalvīte, 
tīruma pūtele Filago arvensis, matainā pamauraga Pilosella officinarum, sudraba retējs 
Potentilla argentea, dzirkstelīte u. c.

Sauso zālāju sugu stāsti

Lielā brūnkāte Orobanche elatior neveido 
hlorofilu, tāpēc tai nav zaļu lapu vai stublāju. 
Šī suga parazitē uz lielās dzelzenes Centaurea 
scabiosa saknēm sausās kaļķainās pļavās, tāpēc 
lielā brūnkāte atrodama tikai tur, kur aug lielā 
dzelzene. Lielā brūnkāte Latvijā ir ļoti reta, 
Ķemeru Nacionālajā parkā ir tikai viena atradne, 
bet Latvijā kopumā – ne vairāk kā 20.

Krustlapu drudzene Gentiana cruciata, kas 
raksturīga sausos kaļķainos zālājos, mūsdienās 
Ķemeru Nacionālajā parkā ir izzudusi. Kādreiz 
tā augusi divās atradnēs – pie kādreizējās Izkopu 
mežsargmājas un Valguma ezera dienvidu krastā. 
Zemes lietojuma pārmaiņu dēļ 20. gs. otrajā pusē 
tās izzudušas – visticamāk, pļavu uzaršanas dēļ.

Mārsili Thymus spp. Latvijā pieder divām 
sugām – te sastopams lielais un mazais mārsils. 
Mārsiliem ir koksnains stublājs, kas atgādina 
sīkkrūmus un vasaras otrajā pusē tie veido krāšņi 
ziedošas velēnas. Abas sugas sastopamas līdzīgos 
biotopos – sausos zālājos, sausās atmatu pļavās, 
arī pelēkajās kāpās, sausos priežu mežos, kur 
augsne ir nedaudz kaļķaina.
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Mēreni mitrie un mitrie zālāji
Ķemeru Nacionālajā parkā mēreni mitrie zālāji sugu sastāva ziņā ir 

daudzveidīgi – to paveidi raksturīgi gan ar izteiktu graudzāļu dominanci, gan 
stipri daudzveidīgu sugu sastāvu, ko veido gan graudzāles, gan platlapji. Šādi zālāji 
sastopami mēreni mitrās, vidēji bagātās, vāji skābās līdz vāji bāziskās augsnēs un 
atrodami dažādās teritorijas daļās – Dubļukroga tuvākajā apkārtnē (91.  att.), 
Smārdē (92. att.), Antiņciemā, jūras piekrastes ciemu apkārtnē, pie Duckopjiem, 
pie Siliņiem, Sumragos, Kaļķī, pie Dinkām, arī sausākās vietās uz palienes vaļņiem 
Lielupes palienes pļavās lejpus Kalnciema tilta (93., 94.  att.), Odiņu-Pavasaru 
polderī, Dundurpļavās. Ne vienmēr tie uzskatāmi par vienlīdz „dabiskiem” un 
sugām bagātiem, tomēr tiem piemīt šādu zālāju pazīmes.

Sausākie šīs grupas zālāji nacionālā parka teritorijā fitosocioloģiski pieder 
Molinio–Arrhenatheretea klasei, Arrhenatheretalia rindai, Arrhenatherion 
(augstās dižauzas sabiedrības) un Cynosurion (parastās sekstaines sabiedrības) 
savienībām (91., 92.  att.). Tajos lielu īpatsvaru ieņem vidēji augstās graudzāles 
un dažādi platlapji. Mitrākie šīs grupas zālāji pieder Arrhenatheretalia rindas 
Alopecurion savienībai (pļavas lapsastes sabiedrības) (94.  att.) un Molinietalia 
rindai, Calthion savienībai. Ķemeru Nacionālā parka teritorijā mitrākie zālāji 
veidojušies smilšainās, nabadzīgās un mēreni mitrās augsnēs atmatās un tajos 
dominē galvenokārt parastā ciņusmilga Deschampsia cespitosa (95. att.). Niecīgā 
platībā teritorijā sastopams arī vilkakūlas zālāju mitrais tips, kas pieder Calluno‒
Ulicetea klasei, Nardetalia rindai un kurā dominē stāvā vilkakūla Nardus stricta 
(96. att.).

91. att. Mēreni mitra pļava pie Dubļukroga, kur augāju veido parastā smaržzāle 
Anthoxanthum odoratum, pūkainā pļavauzīte Helictotrichon pubescens, parastais 
rasaskrēsliņš Alchemilla vulgaris s. l., gaiļbiksīte Primula veris, birztalas veronika 
Veronica chamaedrys, kodīgā gundega Ranunculus acris u. c. Zelmenis vidēji augsts, 
sugām bagāts.

92. att. Mēreni mitra pļava 
pie Smārdes, kurā sastopama 

parastā smilga Agrostis tenuis, 
pļavas pulkstenīte Campanula 

patula, sarkanā auzene Festuca 
rubra un parastā smaržzāle. 

Zelmenis vidēji augsts, sugām 
samērā bagāts.

93. att. Mēreni mitrs zālājs 
Lielupes palienē lejpus 

Kalnciema tilta – pļava, kurā 
dominē pļavas auzene Festuca 

pratensis, pļavas dzelzene 
Centaurea jacea un pūkainā 

pļavauzīte Helictotrichon 
pubescens. Ap vasaras vidu 

šāda pļava ir krāšņi ziedoša. 
Otrpus žogam – tāds pats sugu 

sastāvs, īsi noganīts. Fotografēts 
2008. gadā. Foto: Andis Liepa.

94. att. Mitrs zālājs Lielupes 
palienē pie Odiņiem, kurā 

dominē pļavas lapsaste 
Alopecurus pratensis. Šādi zālāji 

nav sugām sevišķi bagāti. Te 
sastopama dižzirdzene Angelica 

archangelica, parastā vīgrieze 
Filipendula ulmaria, parastā 
zeltene Lysimachia vulgaris 
un citi palieņu zālāju augi. 

Fotografēts 2010. gadā.
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95. att. Smilšainās, barības vielām nabadzīgās augsnēs mēreni mitros apstākļos 
piejūrā atmatās izveidojušās parastās ciņusmilgas pļavas (2010. gads, Ragaciems). 
Tajās dominē galvenokārt ciņusmilga un, atkarībā no augsnes mitruma, sastopamas 
arī citas sugas – sausākos apstākļos baltā madara Galium album, apaļlapu pulkstenīte, 
liektā sariņsmilga Lerchenfeldia flexuousa, pļavas skābene u. c., mitrākās vietās – pļavas 
bitene Geum rivale, purva usne Cirsium palustre u. c. 21. gs. sākumā šīs pļavas bija 
pamestas un aizauga.

96. att. Stāvās vilkakūlas zālāju fragments Ragaciemā uz Kaņiera krasta vaļņa 
(2009. gads). Zelmenis zems, tajā dominē stāvā vilkakūla, raksturīgs stāvais retējs 
Potentilla erecta, daudzziedu zemzālīte Luzula multiflora, pļavas skābene Rumex acetosa 
u. c. Ilgstošas neapsaimniekošanas dēļ pašlaik šis pļavu veids Ķemeru Nacionālajā 
parkā gandrīz jau izzudis.

Mēreni mitro un mitro zālāju sugu stāsti

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus 
Jumstiņu gladiola ir viena no krāšņākajiem 
Latvijas savvaļas augiem. Mūsu valstī tā 
sastopama galvenokārt upju ielejās palieņu pļavās. 
Tai piemērotie biotopi ir mēreni mitri palieņu 
zālāji, slapjās grīšļu pļavās tā nav sastopama. 
Ķemeru Nacionālajā parkā šis augs sastopams arī 
sausos līdz mēreni mitros kaļķainos zālājos ārpus 
palienēm, reizēm pat ceļmalās, kur tas, iespējams, 
nonācis, kādreiz lielākos attālumos pārvadājot sienu.

Kaļķaini periodiski pārmitrie zālāji
Periodiski pārmitri zālāji kaļķainās augsnēs Ķemeru Nacionālajā parkā 

sastopami samērā bieži, taču tikai teritorijas ziemeļu daļā – uz ziemeļiem no 
Rīgas‒Ventspils autoceļa (Priede 2011). Tie veidojušies seklās augsnēs – vietās, 
kur augšdevona dolomīts, dolomītmerģeļi un māli iznāk tuvu virspusei: Slokas, 
Kūdras, Antiņciema, Čaukciema, Bigauņciema, Kaņiera ezera, Klapkalnciema 
un Dubļukroga apkārtnē – gan uz kūdras, gan minerālaugsnēm. Ūdens 
mazcaurlaidīgie ieži zem augsnes slāņa nodrošina to, ka šādās vietās ūdens 
līmenis gada griezumā ir mainīgs – rudens-pavasara sezonā šādas vietas pārplūst 
vai vismaz saglabājas slapjas, ar virsūdeņiem, bet vasarā izkalst. Tāpēc arī augi 
pielāgojušies svārstīgajam ūdens līmenim. Šādi zālāji izveidojušies arī kūdras 
augsnēs ar augstu karbonātu saturu – zāļu purvos, kas agrāk daļēji nosusināti ar 
seklu grāvīšu sistēmu, lai padarītu tos pieejamākus un varētu pļaut. Siena barības 
vērtīguma ziņā šādi  zālāji nevar līdzināties palieņu vai mēreni mitru zālāju 
sienam, tomēr labāku pļavu trūkuma dēļ šajā apvidū vēl līdz aptuveni 20.  gs. 
vidum daudzviet tika pļautas arī šādas pārmitras vietas. Mūsdienās grāvīši vairs 
nefunkcionē, un agrāk apsaimniekotās pļavas kļūst mitrākas un arvien vairāk 
sāk līdzināties kaļķainiem zāļu purviem. Ap 2016. gadu daļa šai grupai piederošo 
zālāju tika apsaimniekoti pļaujot (Slokas apkārtne, Kūdra, Čaukciems), daļa – 
attālākās vietās, mežu ieskauti, kā arī privātās zemēs (Antiņciems, Klapkalnciema 
un Dubļukroga apkārtne, Bigauņciems) ‒ bija pamesti un pamazām aizauga. 
Ķemeru Nacionālā parka teritorijā mūsdienās tie netiek noganīti.

Fitosocioloģiski kaļķaini periodiski pārmitri zālāji pieder Molinio‒
Arrhenatheretea klasei, Molinion (zilganās molīnijas) savienībai (97.  att.). 
Sastopamas vairākas augu sabiedrības – asociācijas, kurās var dominēt dažādas 
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sugas: zilganā molīnija Molinia caerulea, zilganā seselērija Sesleria caerulea 
(98. att.) vai Hosta grīslis Carex hostiana, dažkārt sugu sastāvs ir polidominants. 
Raksturīgas sugas ir stāvais retējs Potentilla erecta, vītolu staģe Inula salicina, 
ziemeļu madara Galium boreale, purva rūgtdille Peucedanum palustre, ķimeņlapu 
selīne Selinum carvifolia, zilganais grīslis Carex flacca, sāres grīslis C.  panicea, 
parastais vizulis Briza media, pļavas liniņš Linum catharticum, pļavas vilkmēle 
Succisa pratensis u. c. No retām un aizsargājamām sugām šādos zālājos Ķemeru 
Nacionālajā parkā raksturīga dūkstu vijolīte Viola uliginosa, kas vietām aug arī 
palieņu mežos, un parastā purvmirte Myrica gale, kas ieviešas, pārtraucot regulāru 
apsaimniekošanu – abas ir Rietumlatvijas sugas, kas citās Latvijas daļās ir retas vai 
pat ļoti retas. Šie zālāji ir vienīgā dzīvotne odu gimnadēnijai Gymnadenia conopsea, 
te sastop arī vairākas citas aizsargājamas orhideju sugas, tostarp teritorijā ļoti reto 
vīru dzegužpuķi Orchis mascula, krūmu cietpieni Crepis praemorsa, Latvijā ļoti 
reto Otruba grīsli Carex otrubae, te atrasta arī rūgtā drudzenīte Gentiana amarella, 
bezdelīgactiņa Primula farinosa un parastā kreimule Pinguicula vulgaris.

97. att. Periodiski pārmitrs 
zālājs, kurā dominē zilganā 
molīnija, Kauguru apkārtnē. 
Te bagātīgi sastopama odu 
gimnadēnija, Buksbauma grīslis 
Carex buxbaumii, dūkstu vijolīte 
Viola uliginosa un citas retas 
augu sugas.

98. att. Pļava, kurā dominē 
zilganā seslērija, Dubļukroga 
apkārtnē. Izteikta zilganās 
seslērijas dominance parasti 
liecina, ka pļava ilgstoši nav 
apsaimniekota – pļautās 
un ganītās vietās raksturīgs 
ļoti daudzveidīgs augu sugu 
sastāvs.

Kaļķaino periodiski pārmitro zālāju sugu stāsti

Zilganā seslērija Sesleria caerulea ir neliels 
graudzāļu dzimtas augs, kas sastopams kaļķainās 
augsnēs – kaļķainos zālājos un zāļu purvos. 
Latvijā seslērija izplatīta galvenokārt valsts 
rietumu daļā, vidusdaļā un Ziemeļvidzemē, bet 
citur ir reta. Pēdējos gadu desmitos tās atradņu 
skaits strauji sarūk zālāju neapsaimniekošanas 
dēļ, it īpaši Ziemeļvidzemē. Daudzas atradnes 
droši vien iznīcinātas arī padomju gados īstenotās 
plašās meliorācijas dēļ.

Odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea 
ir kaļķainas augsnes mīloša suga un sastopama 
galvenokārt kaļķainās dažāda mitruma pļavās un 
zāļu purvos gan uz kūdras, gan minerālaugsnēm. 
Latvijā odu gimnadēnija ir reta un iekļauta 
aizsargājamo sugu sarakstā. Ķemeru Nacionālajā 
parkā tā sastopama tikai teritorijas ziemeļu 
un ziemeļaustrumu daļā, kur ir seklas augsnes 
uz dolomīta cilmieža. Čaukciemā sastopama 
arī varietāte ar baltiem ziediem Gymnadenia 
conopsea var. alba.

Pļavas vilkmēle Succisa pratensis ir radiniece 
bieži sastopamajai tīruma pēterenei Knautia 
arvense. Tomēr abas sugas gandrīz nekad nav 
sastopamas kopā – tām piemēroti atšķirīgi biotopi. 
Pļavas vilkmēle ir tipiska kaļķainos zālājos ar 
periodiski mainīgu mitruma režīmu, bet tīruma 
pēterene aug sausās līdz mēreni mitrās pļavās 
un atmatās. Pļavas vilkmēle Latvijā sastopama 
relatīvi bieži, taču dabisko zālāju sarukšana 
neapsaimniekošanas dēļ ietekmē arī pļavas 
vilkmēles sastopamību – tai piemēroto biotopu 
skaits samazinās.
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Slapjie zālāji
Slapjie zālāji Ķemeru Nacionālajā parkā atrodami galvenokārt upju palienēs, 

reizēm arī reljefa pazeminājumos un drīzāk līdzinās zāļu purviem (skat. Kaļķaini 
periodiski pārmitri zālāji). Slapjie zālāji sastopami galvenokārt uz kūdras augsnēm, 
kas veidojušās, uzkrājoties atmirušajām augu daļām. Ir arī palieņu zālāji uz 
minerālaugsnēm, taču tie applūst tikai sezonāli un šeit nav ieskaitīti slapjo zālāju 
grupā (skat. Mēreni mitrie zālāji). Daļa slapjo zālāju stipri līdzinās zāļu purviem 
un veidojušies slapjās kūdras augsnēs, tāpēc te nav detalizētāk apskatīti (skat. 
Zemie purvi).

No visiem dabisko zālāju veidiem palieņu zālāji nacionālajā parkā aizņem 
lielākās platības. Tie sastopami galvenokārt teritorijas dienvidu daļā – Lielupes 
palienē posmā no Kalnciema tilta līdz Pavasariem, stipri pārveidoti (padomju 
gados nosusināti, ielaboti) – Slampes un Skudrupītes palienēs (skat. Aktīvā dabas 
aizsardzība – apsaimniekošana), nelielās platībās – arī Slocenes ielejā posmā no 
nacionālā parka robežas pie Milzkalnes līdz Jāņkrogam, posmā starp Valguma 
ezeru un Izkopiem un nedaudz gar Stirnupīti un Vecsloceni. Agrāk palieņu pļavas 
bijušas arī gar Vēršupīti tās vidustecē posmā no Smārdes līdz Līdumniekiem un 
Slocenes lejtecē. Lielupes, Slampes un Skudrupītes krastos palieņu zālāji 21. gs. 
sākumā tika apsaimniekoti – pļauti un noganīti. Citur tie jau pavisam vai daļēji 
aizauguši ar mežu un turpina aizaugt, vai tajos saimnieko bebri, kas attālākās un 
grūtāk pieejamās vietās tās pārvērtuši niedrājos, zāļu purvos vai slapjos krūmājos. 
Lielas platības dabisko palieņu zālāju 20.  gs. otrajā pusē iznīcinātas Lielupes 
krastos, izveidojot Odiņu-Pavasaru polderi, kas aizņem aptuveni 800 hektārus.

Fitosocioloģiski Ķemeru Nacionālā parka slapjie zālāji (99. att.) pieder niedrāju 
un dižgrīšļu sabiedrībām: Phragmiti‒Magnocaricetea klasei, Magnocaricion elatae 
savienībai: Caricetum acutae (slaidā grīšļa sabiedrība) (101.  att.), Caricetum 
distichae (divrindu grīšļa sabiedrība), Caricetum ripariae (krasta grīšļa sabiedrība), 
Glycerietum maximae (lielās ūdenszāles sabiedrība), Phalaridetum arundinaceae 
(parastā miežubrāļa sabiedrība) asociācijām, parastās vīgriezes Filipendula 
ulmaria sabiedrībai (100. att.) u. c. Šādos zālājos tipiskas sugas ir dažādi augstie 
grīšļi, parastā vīgrieze, krastmalas krustaine Senecio paludosus, lielā krastkaņepe 
Eupatorium cannabinum, parastā zeltene Lysimachia vulgaris, vītolu vējmietiņš 
Lythrum salicaria, upmalas madara Galium rivale, saulkrēsliņi Thalictrum spp., 
ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis, purva dedestiņa Lathyrus palustris. 
Raksturīgs augsts, blīvs zelmenis, veģetācija ir lekna, ilgāk neapsaimniekotās 
vietās nereti veidojas augsto grīšļu ciņi, ieviešas niedres, kas ar laiku var pārņemt 
visu zālāju, izspiežot citas augu sugas.

Šaurās joslās gar upju krastiem sastopamas eitrofām augstzāļu audzēm (Galio‒
Urticetea klase) piederīgas Calystegietalia sepium (žoga dižtīteņa) rindas, Senecion 
fluviatilis (upes krustaines sabiedrība) savienības augu sabiedrības (104. att.). Te 
augu sugu daudzveidība nav liela, to veido jau minētās tipiskās palieņu zālāju 

sugas, kā arī bieži dominējošo lomu ieņem žoga dižtītenis Calystegia sepium, 
kas veido mudžekļainus pinumus. Šādās vietās Slocenes un Vecslocenes lejtecēs 
dažkārt sastopams arī Latvijā ļoti retais purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris.

99. att. Palienes zālājs Lielupes kreisajā 
krastā augšpus Odiņiem. Te augāju 

veido augstie grīšļi, parastā vīgrieze 
un dažādi tipiski palieņu zālāju augi – 
parastā zeltene, vītolu vējmietiņš u. c. 

Ilgstoši neapsaimniekotajās vietās 
dominē parastās niedres audzes. Foto: 

Andis Liepa.

100. att. Ziedoša palieņu pļava vasaras 
vidū Lielupes krastā pie Odiņiem. Tajā 
ir tipiskais palieņu zālāju sugu sastāvs 

– parastā vīgrieze, slaidais grīslis, 
parastā zeltene, parastais miežubrālis, 

dižzirdzene u. c.

101. att. Slapja, applūstoša pļava, kurā 
dominējošo lomu ieņem slaidais 

grīslis. Šādās vietās, kas lielās platībās 
raksturīgas Lielupes palienei lejpus 

Kalnciema tilta, veģetācijas augstums 
vietām sasniedz gandrīz divus metrus, 

bet mikroreljefs, īpaši vietās, kur 
pēdējos gadus desmitos nenotiek 

apsaimniekošana, ciņains un staigns.

102. att. Eitrofa augsto lakstaugu 
audze ar žoga dižtīteni pie 

Vecslocenes Kauguru apkārtnē. 
Šādās vietās – šaurā joslā gar upju 
krastiem – veģetācija ir lekna, bet 
sugu daudzveidība tajā nav liela. 

Regulāru palu un ledus ietekmē šādas 
upju krastu augu sabiedrības spēj 

saglabāties atklātas un neaizaugušas 
ar krūmiem gadiem ilgi.
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Slapjo zālāju sugu stāsti

Dižzirdzene Angelica archangelica no citiem 
čemurziežu dzimtas augiem viegli atšķirama 
pēc lielā auguma, tumši sarkanā stublāja un 
dzeltenzaļās ziedkopas. Tā aug gandrīz tikai 
auglīgās augsnēs upju krastos un palieņu zālājos. 
Šī krāšņā auga sēklu izplatīšanā liela nozīme ir 
tekošiem ūdeņiem – sēklas spēj peldēt ūdeni pat 
veselu gadu, saglabājot dīgtspēju.

Purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris– 
lielākais no Latvijā sastopamajiem dievkrēsliņiem 
– ir valstī ļoti reta, aizsargājama suga. Tas 
sastopams tikai trīs Latvijas apvidos – Ventspils 
un Liepājas apkārtnē, kā arī Ķemeru Nacionālajā 
parkā. Ķemeru Nacionālajā parkā, iespējams, ir 
šīs sugas bagātīgākās atradnes valstī. Tas aug upju 
krastos, slapjos zālājos un palieņu mežos.

Purva dedestiņa Lathyrus palustris 
sastopama samērā reti – gandrīz tikai palieņu 
zālājos un paretam zāļu purvos. Tās sastopamības 
biežumu, līdzīgi kā citas dabisko zālāju sugas, 
nelabvēlīgi ietekmē zālāju neapsaimniekošana un 
pārveidošana citos zemes lietojuma veidos. Šīs 
dabisku zālāju indikatorsugas klātbūtne liecina, 
ka zālāja sugu sastāvs veidojies dabiski.

Parkveida pļavas un ganības
Vietām Ķemeru Nacionālā parka teritorijā saglabājušās nelielas pļaviņas vai 

mežu nogabali, kurās vēl aizvien ir konstatējamas parkveida zālāju pazīmes – 
agrāk klajumos auguši veci koki ar zemiem zariem un kuplu lapotni (103. att.), 
veci kadiķi un priedes (104. att.), kas neveido saslēgtu mežaudzi, kā arī zāļaini 
klajumi mežos, kuros daļēji var būt saglabājies pļavu augājs. Parkveida zālāji, 
tostarp arī kadiķu audzes, nekur nacionālā parka teritorijā nav sastopami lielākās 
vienlaidus platībās, bet, visticamāk, saglabājušies no laikiem, gan lopi brīvi 
ganījās mežmalās un mežos (skat. Kopskats) un pamazām „iekopa” daļēji atklātas 
mežmalas un lauces. Šādas vietas mūsdienās lielākoties jau ir ieaugušas mežā un 
pamanāmas vien rūpīgam vērotājam. Parkveida zālāju pazīmes konstatējamas, 
piemēram, Vēršupītes vidustecē starp Ventspils šosejas tiltu un Līdumniekiem, 
Skudrupītes un Slampes palieņu zālāju-meža kontaktjoslās (aizaugušas platlapju 
mežu parkveida ainavas) un Čaukciema apkārtnē (kadiķu audzes).

Parkveida pļavās un ganībās, kas pašlaik uzskatāmas par izzūdošas ainavas 
daļu, nav konstanta augu sastāva – te koku stāvā var dominēt dažādi platlapju 
koki (galvenokārt ozoli, raksturīgi mitrākās vietās palienēs vai bijušajās palienēs). 
Zemsedzē var būt saglabājušās zālāju augu sabiedrību paliekas – gan mēreni 
mitru, gan palieņu pļavu pazīmes vai arī tās jau izzudušas – patvērušās tikai 
atklātiem zālājiem raksturīgas sugas – piemēram, šādās vietās konstatēta Eiropas 
saulpurene Trollius europaeus un parastā čūskmēlīte Ophioglossum vulgatum, 
kas šādā gadījumā ir sava veida relikti – pļava jau izzudusi, bet šīs sugas vismaz 
pagaidām vēl saglabājušās.

Vietām saglabājušās agrāko kadiķu audžu pazīmes – ja mežā jau daļēji 
ieaugušie kadiķi ir lieli, veci, kupli, bet mežaudze apkārt skraja un saglabājušās 
pļavu augu sabiedrības, tad šie kadiķi ir agrāko atklāto meža pļavu liecinieki 
(104. att.). Jaunas kadiķu audzes, kas ir botāniski ne mazāk vērtīgas, veidojas arī 
mūsdienās pēc zālāju pamešanas, taču tad to izskats un vecums liecina, ka tie 
ieviesušies sekundāri (105. att., skat. arī Krūmāji).

Ķemeru Nacionālajā parkā nelielas parkveida zālāju platības ir atjaunotas, 
izcērtot kokus un krūmus un atkal ieviešot regulāru pļaušanu, vai pamazām 
atjaunojas, mežmalā ganoties lopiem (106. att., skat. arī Aktīvā dabas aizsardzība 
– apsaimniekošana).
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103. att. Iespējams, bijusī parkveida 
pļava Vēršupītes vidustecē – palieņu 
pļava ar lieliem ozoliem. Daļa platības 
aizaugusi ar jauniem lapkokiem, 
nākotnē pārtopot par platlapju mežu, 
daļa – padomju gados apmežota ar egli. 
Zālāju veģetācija noēnojuma un vismaz 
pusgadsimtu ilgas neapsaimniekošanas 
dēļ nav saglabājusies.

104. att. Sena kadiķu audze pie 
Čaukciema, kas saglabājusies meža 
ielokā dienvidaustrumos no Griķiem. 
Par agrāko ganīšanu vai pļaušanu šeit 
liecina gan koku formas, gan daļēji 
saglabājusies zālāju veģetācija. Lai arī 
pamazām klajumu pārņem mežs, te 
vēl aizvien sastopama zilganā molīnija 
un dažas periodiski pārmitru zālāju 
rakstursugas.

105. att. Jauna kadiķu audze Slocenes 
labajā krastā pie Čaukciema. Kadiķi 
ieviesušies relatīvi nesen, pamazām 
aizaugot pamestam periodisku 
pārmitram kaļķainam zālājam. Regulāri 
apsaimniekojot, šādas kadiķu pļavas 
var būt floristiski izcili bagātas, bet 
pamestas tās pamazām aizaug ar mežu.

106. att. Agrākā parkveida ainava pie 
Dundurpļavām Ķemeru tīreļa rietumu 
malas meža masīva malā. Saglabājušies 
veci, kupli platlapju koki. To pamazām 
atkal „iekopj” ganību dzīvnieki – zirgi 
un govis, kas izēd krūmus un atvases. 
Pagaidām meža zemsedze ir izmīdīta 
un tajā nav stabila augāja un velēnas. 
Bet, visticamāk, uzlabotie gaismas 
apstākļi ar laiku ļaus ieviesties zālāju 
augiem.

Mākslīgi ierīkotie zālāji
Diezgan liels īpatsvars Ķemeru Nacionālajā parka zālāju ir cilvēka mākslīgi 

veidoti – arti un iekultivēti, piesējot augstražīgas graudzāles vai tauriņziežus, un 
tajos izveidojies sugu sastāvs nav veidojies dabiski. Šādi intensīvi apsaimniekoti 
zālāji sastopami teritorijas dienvidrietumu daļā Dundurpļavu un Kalnāju fermas 
apkārtnē. Lai nezaudētu ražību, intensīvā veidā apsaimniekoti zālāji tiek atkārtoti 
iekultivēti un mēsloti reizi dažos gados vai pat katru gadu. Šādos zālājos augu 
sugu daudzveidība ir niecīga – te aug galvenokārt iesētās graudzāles (parastā 
kamolzāle Dactylis glomerata (107., 108.  att.), pļavas timotiņš Phleum pratense, 
pļavas lapsaste Alopecurus pratensis) vai tauriņzieži (pļavas un hidrīdais āboliņš 
Trifolium pratense un T. hybrium, austrumu galega Galega orientalis) un ieviesušās 
tikai nedaudzas pret dažādiem augšanas apstākļiem tolerantas ģenerālistu vai 
eitrofu augteņu sugas. Daļa iekultivēto zālāju nacionālā parka teritorijā ir kādreiz 
ielaboti (pēdējos padomju gados), bet vēlāk augājs tajos attīstījies spontāni – tāpēc 
tie ir pa daļai jau dabiskojušies, lai gan augājā joprojām iztrūkst dabiskos zālāju 
raksturojošo sugu, kas iznīcinātas arot un ielabojot.

Pie cilvēka veidotiem zālājiem var pieskaitīt arī atmatu zālājus, kuros ir maza 
sugu daudzveidība. Tādi lielās platībās atrodami Odiņu-Pavasaru polderī, kur 
20. gs. otrajā pusē izveidots polderis, zemes artas un ielabotas, bet mūsdienās tur 
vairs nav tīrumu, un to vietā izveidojušies zālāji.

107. att. Kultivēts zālājs ar parasto 
kamolzāli Siliņpļavās nacionālā parka 

dienvidu daļā. Sugu daudzveidība 
ir neliela – sastopama ārstniecības 

pienene Taraxacum officinale, 
pļavas āboliņš Trifolium pratense, 
pļavas timotiņš Phleum pratense, 
bet pietrūkst dabiskiem zālājiem 

raksturīgo sugu.

108. att. Kultivēts zālājs Kaļķī pie 
Kauguru kanāla ar parasto kamolzāli, 

ārstniecības pieneni, meža suņburkšķi 
Anthriscus sylvestris, balto panātri 

Lamium album, Sibīrijas latvāni 
Heracleum sibiricum un nedaudzām 

citām augu sugām.
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Ķemeru parka zālieni – cilvēku veidotu mauriņu dabiskošanās 
piemērs

Krāšņi ziedošs Ķemeru parka zāliens. 
Priekšplānā redzama rūgtā ziepenīte Polygala 
amarella, ovālā divlape Listera ovata, sāres grīslis 
Carex panicea, parastā pīpene Leucanthemum 
vulgare, mārpuķīte Bellis perennis.

Īpaša vērtība un vienlaikus lieliska Ķemeru ainavas sastāvdaļa, kas liecina 
par abpusēji labvēlīgu līdzāspastāvēšanu un pozitīvu cilvēka ietekmi, ir Ķemeru 
parka zālieni. Zālieni ierīkoti jau sen, bet tajos ilgstoši nav ielabots sugu sastāvs, 
t. i., nav piesētas graudzāles, mēslots vai kā citādi iznīcināts spontāni laika gaitā 
daudzveidojies augājs. Ķemeru parka zālieni ilgstoši un regulāri pļauti – tas 
labvēlīgi ietekmējis daudzveidīgo augu sugu sastāvu, kas ir viskrāšņākais vasaras 
sākumā. Daudzviet vecākajās parka daļās zāliens līdzinās bioloģiski vērtīgai, 
daudzveidīgai mēreni mitrai dabiskai pļavai.  

Ķemeru parka zālienos līdzās pastāv gan Latvijas florai raksturīgās dabisko 
zālāju sugas, gan sen, domājams, jau 19. gs. otrajā pusē vai 20. gs. sākumā 
introducētie krāšņumaugi – mārpuķīte Bellis perennis, meža neaizmirstule Myosotis 
sylvatica, kas Latvijā uzskatāmas par pilnībā naturalizējušamies svešzemju sugām, 
un Ķemeros puķu dobēs bieži stādītais ložņu cekuliņš Ajuga reptans. Ķemeru 
zālienos bagātīgi sastopamas vairākas bioloģiski vērtīgiem zālājiem raksturīgas 
sugas, piemēram, ovālā divlape Listera ovata, rūgtā ziepenīte Polygala amarella, 
vidējā ceļteka Plantago media, zeltainā gundega Ranunculus auricomus, gaiļbiksīte 
Primula veris, lielziedu vīgrieze Filipendula vulgaris, parastais vizulis Briza 
media, pavasara grīslis Carex caryophyllea, zilganais grīslis C. flacca, sāres grīslis 
C. panicea, zilganā seslērija Sesleria caerulea, pļavas ķērsa Cardamine pratensis, kā 
arī mēreni mitrām, dabiskām un atmatu pļavām raksturīgas sugas - pļavas bitene 
Geum rivale, parastā smaržzāle Anthoxanthum odoratum, lauka zemzālīte Luzula 
campestris, daudzziedu zemzālīte L.  multiflora, parastā pīpene Leucanthemum 
vulgare, pļavas zeltene Lysimachia nummularia un citas sugas. Ķemeru parka 
zālienos atrastas arī aizsargājamas sugas: stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza 
incarnata, Fuksa dzegužpirkstīte D.  fuchsii un sīkziedu neaizmirstule Myosotis 
sparsiflora. 

Jūras piekrastes veģetācija un raksturīgās augu 
sugas

Ķemeru Nacionālā parka robežās jūras piekraste gar Rīgas līci aizņem aptuveni 
16 km garu joslu. Tajā dominē sausieņu priežu meži, taču sastopams arī pludmaļu 
un primāro kāpu augājs un pelēko kāpu fragmenti. Šajā jūras piekrastes posmā 
dominē smilšaini nogulumi, taču vietām pludmalē un jūras seklūdens zonā 
atsedzas dolomīti. Jūras piekrastes augājs nacionālā parka robežās ir daudzveidīgs, 
tajā sastopamas gan relatīvi stabilas un maz mainīgas augu sabiedrības, piemēram, 
sausieņu priežu meži kāpās, gan dinamiskas, īslaicīgas pludmaļu un primāro kāpu 
augu sabiedrības. Daudzviet pludmalēs augāja dabisku faktoru, kā arī cilvēku 
ietekmes dēļ nav vispār. Visas jūras piekrastes kāpās sastopamās augu sabiedrības 
lielākā vai mazākā mērā ietekmē traucējumi – dabiski un cilvēka radīti, kas ir 
priekšnoteikums šādas veģetācijas dinamiskajai dabai. Daudzas no jūras piekrastē 
sastopamajām augu sugām nav sastopamas iekšzemē vai tur ir ļoti retas.

Pludmales un primārās kāpas
Pludmales un primārās kāpas ir mainīgākā jūras piekrastes daļa, to ietekmē 

vēja darbība, gan pārpūšot smiltis, gan vēja uzplūdu dēļ mainoties ūdens līmenim. 
Pludmales mainās lielākās vētrās – tiek pārvietotas smiltis, veidojas jauni 
mikroreljefa pacēlumi un ieplakas. Ķemeru Nacionālā parka robežās dominē 
sausas, smilšainas pludmales, taču vietām sastopamas arī mitras, dūņainas 
pludmales, kam raksturīgas nepastāvīgas lāmas (peļķes), un šīs pludmales 
periodiski applūst.

Mitrajās pludmalēs, kas vietām sastopamas Ragaciemā un Lapmežciemā, 
raksturīgas sīko doņu pioniersabiedrības. Fitosocioloģiski tās pieder Isoeto‒Nano-
Juncetea klasei, Nano‒Cyperion flavescentis savienībai, Juncetum bufonii (krupju 
doņa sabiedrība) asociācijai (Laime 2010). Šai augu sabiedrībai raksturīgas 
doņu (krupju doņa Juncus buffonius, spožaugļu doņa J.  articulatus) audzes, 
bieži sastopama ļaunā gundega Ranunculus sceleratus, ūdenspipars Polygonum 
hydropiper (109.  att.). Vietām aug zilganais meldrs Scirpus tabernaemontani, 
audzes vai nelielas grupas veido jūrmalas gumumeldrs Bolboschoenus maritimus 
(110. att.), sastopams meža meldrs Scirpus sylvaticus un dižmeldru grīslis Carex 
pseudocyperus.
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109. att. Krupju doņa sabiedrība 
Ragaciema pludmalē. 
Augstākajā pludmales daļā 
dominē krupju donis (sarkanīgā 
krāsā), bet mitrākajā daļā 
izklaidus aug zilganā meldra 
un jūrmalas gumumeldra 
skupsnas.

110.  att. Jūrmalas gumumeldra 
tīraudze seklūdenī Ragaciema 
pludmalē netālu no Starpiņupes 
grīvas.

Smilšainās pludmalēs uz sanesu (aļģu, ūdensaugu u. c.) joslām ūdensmalas 
tuvumā, kādas atrodamas Jaunķemeru‒Ragaciema jūras piekrastes posmā, 
veidojas balodeņu audzes, kas fitosocioloģiski pieder Cakiletea maritimae klasei, 
Atriplicion littoralis (jūrmalas balodenes sabiedrība) savienībai. Šādas audzes 
veidojas vasaras otrajā pusē barības vielām bagātīgās vietās, un tajās dominē 
viengadīgi augi. Augājs ir nepastāvīgs un mainās pa gadiem – gan telpiski, gan 
sugu sastāva ziņā.

Šādās augu sabiedrībās sastopamas vairākas balodeņu sugas: jūrmalas 
balodene Atriplex littoralis, šķēplapu balodene A. prostrata, skaistaugļu balodene 
A.  calotheca, nereti atrodamas arī citu ģinšu augu sugas, piemēram, tīruma 
mīkstpiene Sonchus arvensis, parastais aklis Galeopsis tetrahit, zaļā sarene Setaria 
viridis, sunīši Bidens spp. u.  c. viengadīgās „nezāļu” sugas, retāk daudzgadīgas 
graudzāles. Nereti sastopama arī jūrmalas skābene Rumex maritimus un 
ūdenspipars (111. att.).

111. att. Sugām samērā bagātīga 
viengadīgu augu audze uz 

mitras sanesu joslas Ragaciema 
pludmalē. Dominē balodenes. 

Priekšplānā – jūrmalas skābene 
un ūdenspipars.

Smilšainās sausās pludmalēs, smilšainu pludmaļu augstākajās daļās un 
embrionālajās kāpās sastopamas relatīvi noturīgākas augu sabiedrības, kas 
tomēr neveido saslēgtu augāju, bet tie parasti ir savrupi augi vai augu grupas. 
Fitosocioloģiski šāds augājs pieder Cakiletea maritimae klasei, Salsolo kali‒
Honkenyion peploidis (biezlapainā sālsvirzas sabiedrība) savienībai. Latvijā, arī 
Ķemeru Nacionālā parka jūras piekrastē sastopamas divas asociācijas – Cakiletum 
maritimae (Baltijas šķēpenes sabiedrība) un Honckenyetum peploidis (biezlapainās 
sālsvirzas sabiedrība) (Laime 2010). Šādās augu sabiedrībās sugu nav daudz, to 
segums ir neliels – biežāk sastopamās sugas ir Baltijas šķēpene Cakile baltica 
(112. att.), kālija sālszāle Salsola kali (113. att.) un biezlapainā sālsvirza Honckenya 
peploides (114. att.).

 

Embrionālajās kāpās un pludmaļu augstākajās daļās veidojas pret nopūšanu 
un noskalošanu noturīgāks augājs, ko veido nedaudzas graudzāļu sugas ar dziļu 
sakņu sistēmu – smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius, smilts auzene Festuca 
arenaria, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, reizēm arī parastā niedre Phragmites 
australis. Nereti sastopama arī biezlapainā sālsvirza un Baltijas šķēpene. Ķemeru 
Nacionālajā parkā šāda augāja joslas parasti sastopamas pludmales augstākajā 
daļā (115. att.) un vēja mazāk ietekmētajā joslā aiz kārklu stādījumiem starp mežu 
un smilšaino pludmali (116. att.).

112. att. Baltijas šķēpene. 113. att. Kālija sālszāle. 114. att. Biezlapainā sālsvirza.
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115. att. Skrajš augājs ar 
daudzgadīgām graudzālēm 
smiltāja kāpukviesi, biezlapaino 
sālsvirzu un smiltāja auzeni 
pludmales augstākajā daļā 
Ragaciemā. Joprojām notiek aktīva 
smilšu pārpūšana, par ko liecina 
atklātas smilts dominance.

116. att. Pludmale ar daudzgadīgu 
graudzāļu augāju (dominē 
smiltāja kāpukviesis) Ragaciemā 
starp stādīto smiltāja vītolu Salix 
daphnoides joslu un mežu. Šādās 
vietās smilšu pārpūšana vairs 
tikpat kā nenotiek, un augājs ir 
samērā stabils.

Fitosocioloģiski šādas daudzgadīgu graudzāļu sabiedrības pludmalēs pieder 
pie Ammophiletea arenariae klases, Ammophilion arenariae (smiltāja kāpuniedres 
sabiedrība) savienības. No aizsargājamām sugām šādās augu sabiedrībās 
sastopams pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermum.

Pelēkās kāpas
Pelēko kāpu veģetācija (117., 118. att.) veidojas, stabilizējoties smiltājiem un 

kāpām – tātad tā ir pārejas stadija no atklātiem smiltājiem uz mežu. Pelēko kāpu 
augājs var pastāvēt vairākus gadu desmitus; mērenu – dabisku vai cilvēku radītu 
traucējumu  gadījumos – arī  ilgāk.  Ķemeru Nacionālajā parkā pelēko kāpu 
veģetācija aizņem nelielas platības mežmalās, meža laucēs, gar jūras krastu – vietās, 
kur augājs jau nostabilizējies vai tiek mēreni traucēts izmīdot vai izbraukājot, 
tādējādi neļaujot ieviesties graudzālēm ar spēcīgu sakņu sistēmu vai kokiem. 
Šādus pelēko kāpu laukumus vietām var atrast piekrastes ciemu teritorijās, lai gan 
to kļūst aizvien mazāk – pēdējos gadu desmitos tie tiek apbūvēti vai arī aizaug.

Te raksturīgs zems, ķērpjiem un sūnām bagātīgs augājs, kurā no lakstaugu 
sugām tipiskas ir smiltāja auzene Festuca arenaria, aitu auzene F. ovina, zilganā 
kelērija Koeleria glauca, smiltāja grīslis Carex arenaria, čemuru mauraga 
Hieracium umbellatum, pērkoņamoliņi Anthyllis spp., kalnu norgalvīte Jasione 
montana, vārpu veronika Veronica spicata, mārsili Thymus spp. u. c. Raksturīga 
suga ir aizsargājamā, gandrīz tikai piejūrā sastopamā smiltāja neļķe Dianthus 
arenarius.

117. att. Neliels pelēko kāpu 
fragments Ragaciemā ar smiltāja 

auzeni, čemuru mauragu, kalnu 
norgalvīti un bagātīgu sūnas 

sirmās sarmenītes Racomitrium 
canescens segumu.

118. att. Viens no nedaudziem 
saglabātiem tradicionālās 

piekrastes ciemu ainavu 
fragmentiem Ragaciemā ar pelēko 
kāpu augāju, kas pamazām aizaug 

ar priedēm (2012. gads).

119. att. Neliels sausa piejūras 
virsāja fragments Gausajā jūdzē 

netālu no Ragaciema meža laucē, 
kas pamazām aizaug ar mežu.



128 129

Pavisam reti – Ķemeru Nacionālajā parkā niecīgās platībās nedaudzās vietās – 
pelēko kāpu laukumos vai mežainu kāpu laucēs ieviesušies virši (119. att.).

Fitosocioloģiski pelēko kāpu augājs pieder smiltāju sabiedrībām – Koelerio–
Corynephoretea klasei, Koelerion glaucae (zilganās kelērijas) savienībai. Virsāju 
fragmenti pieskaitāmi Calluno–Ulicetea klasei (skat. Krūmāju veģetācija un 
raksturīgās sugas).

Smiltāja vītolu audzes
Gandrīz visā piekrastes posmā no Kaugurciema līdz Ragaciemam krastu 

stiprināšanai un erozijas mazināšanai stādīti smiltāja vītoli Salix daphnoides 
(120. att.). Vietām tie veido blīvas audzes, vietām ik pa laikam tiek atjaunoti ar 
spraudeņiem. Smiltāja vītols ir no Centrāleiropas ievesta suga, kas stādīta daudzviet 
Latvijā, galvenokārt jūras krastā (Evarts-Bunders 2005), tāpēc šī uzskatāma par 
cilvēka veidotu, mākslīgu augu sabiedrību.

Nereti smiltāja vītolu audzēs izveidojušās ruderālas augstzāļu audzes, ko 
galvenokārt veido lielā vībotne Artemisia vulgaris, lielā strutene Chelidonium 
majus, parastā usne Cirsium arvense u.  c. pludmalēm un kāpām neraksturīgas 
sugas. To veicinājusi galvenokārt jūras sanesu („jūras mēslu”) novākšana un 
sastumšana pludmales augstākajās daļā, kas pēdējos gadu desmitos tiek praktizēts 
posmā no Kaugurciema līdz Jaunķemeriem.

120. att. Smiltāja vītola stādījumi 
Ragaciemā.

Mežainas piejūras kāpas
Daļu kāpu jūras piekrastē Ķemeru Nacionālā parka teritorijā klāj veci priežu 

meži, bet daļa kāpu apmežotas 20. gs. pirmajā pusē (skat. Meži un kāpas), kad šīs 
platības lielākoties bija atklātas, ar nestabiliem smiltājiem, tāpēc tur meži ir jauni.

Fitosocioloģiski mežainās kāpas jūras piekrastē pieder Vaccinio‒Picetea 
klasei, Vaccinio myrtilli‒Pinetum, Vaccinio vitis-idaea‒Pinetum un Cladinio‒
Pineetum asociācijai (skat. Skujkoku meži). Augu sabiedrības tajos neatšķiras no 
sausieņu mežiem attālāk no jūras, vienīgi lielākā īpatsvarā sastopami oligotrofie 
(nabadzīgie) meži ar ķērpjiem (Cladinio‒Pineetum). Vietām, kur raksturīgas ar 
karbonātiem bagātīgas augsnes, kāpu meži pieder Pulsatillo–Pinetea klasei – šādi 
meži ir sugām bagātāki nekā tipiski boreālie skujkoku meži. Tajos ir arī lielāks 
reto un bagātākiem augšanas apstākļiem raksturīgu sugu īpatsvars (piemēram, 
silpurenes Pulsatilla spp., čemuru palēks Chimaphila umbellata, zaļziedu ziemciete 
Pyrola chlorantha u. c.).
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Piejūras pludmaļu un kāpu sugu stāsti

Pūkainais plostbārdis Tragopogon 
heterospermum, daudz biežāk sastopamā pļavas 
plostbārža T. pratensis radinieks, ir Baltijas jūras 
dienvidaustrumu piekrastē (Polijā, Lietuvā, 
Kaļiņingradas apgabalā Krievijā) endēma suga. 
Tas nozīmē, ka citur pasaulē tā nav sastopama un 
tai ir šaurs izplatības areāls. Pūkainais plostbārdis 
aug vienīgi šaurā joslā gar jūras krastu – visbiežāk 
pelēkajās kāpas un priekškāpās, retāk gaišās vietās 
kāpu mežos ar skraju augāju.

Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis piejūrā 
sastopama biežāk nekā pārējās Latvijas daļās. 
Tā ir retāka Austrumlatvijā, nekā valsts rietumu 
daļā. Ķemeru Nacionālajā parkā zināmas 
vairākas šīs sugas atradnes sausos priežu mežos, 
arī jūras piekrastes kāpās. Līdzīgi kā meža 
silpureni, arī pļavas silpureni nelabvēlīgi ietekmē 
mežu eitrofikācija un izteikta sūnu un sīkkrūmu 
dominance zemsedzē. Šādos apstākļos samazinās 
sēklu izdīgšanas iespējas, un silpurenes 
pakāpeniski iznīkst.

Smiltāja neļķe Dianthus arenarius, lai 
arī Latvijā, īpaši jūras piekrastes kāpās relatīvi 
bieži sastopama, ir iekļauta Eiropas Savienības 
nozīmes aizsargājamo sugu sarakstā (Biotopu 
direktīvas II  pielikums). Ķemeru Nacionālajā 
parkā sastopamas abas Latvijā atrodamās pasugas: 
Dianthus arenarius ssp. arenarius un D. arenarius 
ssp. borussicus, kas aug galvenokārt jūras krastā 
kāpu mežos, pelēko kāpu fragmentos un sausās 
jūras piekrastes pļavās.

Saldūdeņu veģetācija un raksturīgās augu sugas
Ezeri

Lielāko daļu no Ķemeru Nacionālā parka ūdeņiem (kopumā ap 6% no teritorijas) 
aizņem ezeri – gan seklie piejūras ezeri, kas veidojušies, pēcleduslaikmetā 
lagūnām atdaloties no jūras: Kaņieris, Slokas ezers, Dūņieris, gan Valguma ezers, 
kas veidojies subglaciālā šaurā, dziļā ieplakā, gan vairāki mazāki ezeri – Kugrainis, 
Melnezers, Liliju ezers, Krāčkalnu ezers, Akacis, Gausās jūdzes Aklais ezers, Pūšu 
ezers, Gārgaļu ezeri un citi, kas veidojušies reljefa ieplakās un vai purva attīstības 
gaitā augstajos purvos, plīstot kūdras slāņiem vai, iegrimstot kūdrai smaguma 
spēka ietekmē. Slocenes lejtecē saglabājušies nelieli vecupju un atteku fragmenti – 
nelieli ezeriņi, kas pastāvīgi vai sezonāli palu laikā savienoti ar upi. Nelielas vecupes 
atrodamas Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos, kur savulaik tecējusi līkumotā, bet 
20. gs. pirmajā pusē iztaisnotā Skudrupīte. Ņemot vērā atšķirīgo ezeru izcelsmi, 
eitrofikācijas pakāpi, grunts raksturu, dziļumu un citus raksturojošos parametrus, 
ezeru veģetācija teritorijā ir samērā daudzveidīga.

Seklie piejūras ezeri pieder mezotrofu līdz eitrofu ezeru ar mieturaļģu augāju 
grupai. Tie fitosocioloģiski pieder Charetea klasei, kurā dominē seklā ūdenī augošie 
mieturaļģu „paklāji”, sastopamas arī jūras najādas Najas marina, purva diedzenes 
Zannichellia palustris un citu iegrimušo makrofītu (glīveņu Potamogeton, raglapju 
Ceratophyllum u.  c.) audzes (121.  att.). Šajos ezeros seklūdeņos – galvenokārt 
krastos – sastopamas niedru, vietām arī šaurlapu vilkvālītes Typha angustifolia, 
retāk platlapu vilkvālītes T. latifolia, audzes, kas pieder Phragmiti–Magnocaricetea 
klasei, Phragmition savienībai. Seklajos ezeros raksturīgs augājs krastos un 
seklūdenī ir dižās aslapes Cladium mariscus audzes (Cladium marisci asociācija) 
(122. att.). Niedrāji un dižās aslapes audzes veido gan lielus vienlaidus masīvus, 
gan cerus – daudzi no tiem ir peldošas slīkšņas, kurās sastopamās tipiskās sugas 
ir, piemēram, bebrukārkliņš Solanum dulcamara, vītolu vējmietiņš Lythrum 
salicaria, dižtītenis Calystegia sepium, indīgais velnarutks Cicuta virosa.

121. att. Kaņiera ezera ziemeļu daļa 
2011. gadā, aizaugusi ar niedru 

ceriem virsūdens ūdensaugu 
stāvā, bet iegrimušo ūdensaugu 

veģetāciju veido galvenokārt 
mieturaļģes, vietām arī piejūras 

ezeru sugas jūras najāda un 
purva diedzene. Slocenes ienestā 

organiskā piesārņojuma dēļ 
vasaras otrajā pusē vērojama 

zaļaļģu savairošanās, īpaši ezera 
rietumu daļā.
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122. att. Dūņieris ar dižās aslapes 
audzēm. Šis ir vienīgais ezers 
Latvijā, kurā virsūdens augājā 
sastopama gandrīz tikai dižā aslape 
– Latvijā reta, aizsargājama suga, 
bet Ķemeru Nacionālajā parkā, 
pateicoties piejūras klimatam un 
kaļķainajām augtenēm, samērā 
bieži sastopama. Attēlā – Dūņieris 
2013. gadā, laivā stāv vides 
inspektors Ilmārs Bodnieks. Foto: 
Kārlis Lapiņš.

Kaņieri un Slokas ezeru ietekmējis arī notekūdeņu radītais piesārņojums, 
„pārbarojot” tos ar biogēniem, īpaši fosforu. Barības vielām izteikti nabadzīgie 
apstākļi izzuduši un ūdeņi kļuvuši eitrofāki, līdz ar to pārmainījies arī augājs. 
Tāpēc šeit sastopamas arī eitrofiem ūdeņiem raksturīgas augu sabiedrības un 
sugas, kas pieder Potamogetonetea klasei. Šīm augu sabiedrībām raksturīgās sugas 
ir iegrimusī un pusgrimusī raglape Ceratophyllum demersum un C. submersum, 
Kanādas elodeja Elodea canadensis, vārpainā daudzlape Myriophyllum spicatum, 
glīvenes – peldošā glīvene Potamogeton natans, krokainā glīvene P.  crispus, 
ķemmveida glīvene P. pectinatus u. c.

Pie eitrofiem ūdeņiem pieder arī Valguma ezers, bet ievērojamā dziļuma dēļ 
tajā ir maz iegrimušo un peldlapu makrofītu augāja (tikai šaurā joslā piekrastē). 
Ezera krastos lielākoties sastopamas niedru audzes (Phragmition savienība), 
vietām sīkaugļu ežgalvītes Sparganium microcarpum audzes, peldlapu ūdensaugu 
joslā – dzeltenā lēpe Nuphar lutea. Līdzīga veģetācija sastopama arī Mazezerā – ar 
šauru cietzemes joslu nodalītā nelielā ezerā Valguma ezera ziemeļu galā.

123. att. Melnezers pie Ķemeru–
Jaunķemeru ceļa ir lielākais 
distrofais ezers Ķemeru 
Nacionālajā parkā. Tajā ir maz 
augāja, jo ezera ūdeņi ir skābi, 
barības vielām nabadzīgi un tumši 
– tipiski purva ezera ūdeņi. 20. gs. 
40. gados ezers bijis nolaists, tad 
līmenis atkal atjaunots. Kā atminas 
ķemernieki, padomju laikā vietējie 
iedzīvotāji te siltās dienās  nesuši 
mazgāt veļu, kas pēc tam kaltēta 
turpat krastos izvilktās veļas 
auklās.

Distrofo jeb brūnūdens ezeru (123.  att.) augājs ir sugām nabadzīgs. Te 
sastopamas tikai nedaudzas augu sugas, piemēram, pūslenes Utricularia spp., 
mazā ežgalvīte Sparganum minimum, baltā un sniegbaltā ūdensroze Nymphaea 
alba un N.  candida, retumis gruntsūdeņu atslodzes vietās arī parastā niedre, 
krastos – uzpūstais grīslis Carex rostrata, bet krastu tuvumā – brīvi peldoši sfagni. 
Distrofo ezeru augu sabiedrības fitosocioloģiski pieder Utricularietea intermedio-
minoris klasei, Sphagno–Utricularion savienībai. Akacī, nelielā ezerā Slokas purvā, 
sastopama retas augu sugas šaurlapu ežgalvītes Sparganium angustifolium audze, 
lai gan citādi ezera augājs ir sugām nabadzīgs.

Dabiskās un dabiskojušās upes
Upju augāju, tā struktūru un sugu sastāvu ietekmē upes dziļums, straumes 

ātrums, apgaismojums, grunts sastāvs, barības vielu ienese un citi faktori. Ķemeru 
Nacionālajā parkā ir maz straujteču – straujteču pazīmēm atbilst tikai Slocene 
posmā no Jāņkroga līdz ietekai Valguma ezerā, Skujupītes lejtece (124. att.), kā arī 
Kauguru kanāla lejtece, kas gan ir mākslīgi izrakta, taču gandrīz gadsimta laikā 
vērā ņemami dabiskojusies. Straujteču posmos raksturīga oļaina, granšaina vai 
smilšaina grunts. Lielākoties upes lēni tekošas, ar dūņainu, kūdrainu vai smilšanu 
grunti – šādam upju tipam pieder Slocenes lejtece (125. att.), Vēršupīte, Lielupe, 
Vecslocene.

124. att. Straujtece Skujupītes 
lejtecē.

Staujteču posmos Ķemeru Nacionālā parka upēs raksturīgas virsūdens 
makrofītu stāvās berulas Berula erecta, platlapu cemeres Sium latifolium, upmalas 
veronika Veronica anagallis-aquatica, arī ūdens mētras Mentha aquatica un 
ežgalvīšu Sparganium spp. audzes, bet iegrimušo makrofītu augāju veido visgarās 
glīvenes Potamogeton praelongus, Kanādas elodejas Elodea canadensis audzes.

Lēni tekošās upēs raksturīgs eitrofiem ūdeņiem atbilstošs augājs. Virsūdens 
augājā te bieži sastopama lielā un sīkaugļu ežgalvīte Sparganium erectum un 
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S. microcarpum, parastais puķumeldrs Butomus umbellatus, parastā cirvene Alisma 
plantago-aquatica, parastā bultene Sagittaria sagittifolia, indīgais velnarutks, 
abinieku paķērsa Rorippa amphibia, upes kosa Equisetum fluviatile, ūdens mētra 
u. c., bet peldlapu makrofītu augājā nereti sastopama dzeltenā lēpe, ūdensrozes, 
vietām arī parastā mazlēpe Hydrocharis morsus-ranae. Iegrimušo makrofītu 
augāju veido apaļlapu ūdensgundega Batrachium circinatum, parastais elsis 
Stratiotes aloides, Kanādas elodeja, ūdenītes Callitriche spp. u. c. Fitosocioloģiski 
šīs augu sabiedrības pieder Potamogetonetea klases Nymphaeion un Ranunculion 
fluitantis savienībām.

125. att. Slocenes lejtece – lēni tekoši, 
eitrofi ūdeņi ar dzelteno lēpi.

Lielupes krastos un uz sēkļiem raksturīgas plašas niedru un ezera meldra Scirpus 
lacustris monodominantas audzes. Vecslocenes tecējums ir būtiski pārveidots, tajā 
ir kūdraina grunts, tāpēc augāja tikpat kā nav. Krastos raksturīgas niedru audzes, 
bet vietām upē – dižās aslapes ceri. Vēršupītē ir maz augāja – galvenokārt tāpēc, ka 
tā tek cauri mežiem un ir noēnota. Gaišākās vietās sastopamas ūdens mētras un 
platlapu cemeres audzes, vasarās uz dubļainām sērēm veidojas nelielas pārmitru, 
eitrofu vietu augu audzes (ļaunā gundega Ranunculus scelerathus, abinieku 
paķērsa, meža paķērsa Rorippa sylvestris, sunīši Bidens spp. u. c).

Teritorijā nav daudz strautu, un tie lielākoties tek cauri mazietekmētiem 
mežiem, daži iztek no augstajiem purviem (Medupīte, Lāču strauts, Smirdgrāvis). 
Visticamāk, šo iemeslu dēļ (noēnojums, augsts humusvielu saturs) strautos tikpat 
kā nav augāja.

Mākslīgās upes, iztaisnotās upes un grāvji
Par mākslīgajām upēm Ķemeru Nacionālajā parkā uzskatāmas tās, kas izraktas, 

ievadot ūdeņus jaunā gultnē, kur tie iepriekš nav tecējuši – tādas ir Starpiņupe 
(izrakta Kurzemes hercogistes laikā), 19. gs. izraktā Siliņupe, un 20. gs. 30. gados 
izraktais Kauguru kanāls jeb pārveidotā Džūkstes upe. Sen mākslīgi raktajās 
upēs augājs jau stabilizējies un vietām pat izveidojusies straujtecēm raksturīga 
veģetācija (skat. Dabiskās un dabiskojušās upes).

Vairākas upes un strauti ir iztaisnoti – Skudrupīte, Slampe, Līkaušķu strauts, 
Vēršupītes augštece, Stirnupīte, Smirdgrāvis, pārvēršot tos grāvjos. Šo ūdensteču 
augājs pētīts tikai Slampē un Skudrupītē (Ķuze u. c. 2008; Urtāne 2012; Miķelsone 
2014; Priede u. c. 2015). Teritorijā ir arī samērā daudz grāvju – gan mežos, gan 
atklātās ainavās. Te biežāk sastopamās sugas ir eitrofu ūdeņu augi, piemēram, 
ūdensziedi Lemna spp. (visas trīs Latvijā sastopamās sugas), ežgalvītes Sparganium 
spp., ūdens mētras Mentha aquatica, vietām peldošā ūdenszāle Glyceria fluitans, 
iegrimušo makrofītu augāju veido daudzlapes Myriophyllum spp., raglapes 
Ceratophyllum spp., palieņu zālāju un polderu grāvjos raksturīgi ūdensziedi, 
ežgalvītes, ūdenītes Callitriche spp., parastais elsis, vilkvālītes Typha spp., parastā 
niedre, abinieku sūrene Polygonum amphibium, Kanādas elodeja u.  c. Kopumā 
iztaisnoto upju un grāvju augājs raksturo eitrofus apstākļus.

Nesen dabiskotās Slampes (2005. gadā upes bijušajā palienē izrakti meandri, 
atjaunojot palienes hidroloģisko režīmu) augājs arī desmit gadus pēc rakšanas 
darbiem joprojām saglabājies nestabils, dabiskām upēm neraksturīgs (Priede u. c. 
2015).

Dīķi
Dīķos, tāpat kā grāvjos un iztaisnotajās upēs, augājs tikpat kā nav pētīts, 

izņemot atsevišķus novērojumus. Dīķi nacionālā parka teritorijā veidoti 
galvenokārt bijušajos kūdras un dolomīta karjeros, kas pēc izstrādes applūdināti, 
kā arī nelielās platībās – smilts un grants karjeros. Apstākļi šajos dīķos ir atšķirīgi, 
ko nosaka ūdens ķīmiskais sastāvs un grunts īpašības. Kūdras karjeros lielākoties 
raksturīgi skābi, tumši ūdeņi ar augstu humusvielu saturu, kur veģetācijas 
tikpat kā nav. Atsevišķos kūdras karjerdīķos raksturīga gruntsūdens pieplūde, 
kas nozīmē, ka ūdeņos ir vairāk barības vielu, reizēm veidojas arī karbonātiski 
apstākļi. Nabadzīgajos distrofajos ūdeņos augāja tikpat kā nav, reizēm sastopamas 
pūslenes, sfagni, uzpūstais grīslis, dažas slīkšņu augu sugas, niedres (Slokas purvā, 
Labajā purvā, Ķemeru tīreļa ziemeļaustrumu malā). Bagātākos kūdras dīķu 
ūdeņos sastopamas ūdensrožu audzes (piemēram, Smārdes tīrelī), dižās aslapes 
audzes (Smārdes tīrelī, Labajā purvā, fragmentāri – arī Slokas purvā un Zaļajā 
purvā).

Dolomīta karjeru dīķu (Līkumciems, Kaļķis) augājs ir sugām nabadzīgs, un 
ievērojamā dziļuma dēļ augu tajos ir maz, skrajš augājs raksturīgs tikai šaurā 
piekrastes joslā. Tur sastopamas galvenokārt skrajas niedru audzes, Līkumciema 
dīķī nelielā platībā konstatēta arī dižā aslape. Iegrimušo un peldlapu augu ir 
maz. Līkumciema dīķī seklajā piekrastē konstatēta jūras najāda. Smilts un grants 
karjeros un „smilts bedrēs”, kas pieplūdušas ar barības vielām nabadzīgu ūdeni, arī 
augājs ir nabadzīgs – to veido galvenokārt niedres, seklūdenī reizēm sastopams arī 
uzpūstais grīslis, šaurlapu spilve Eriophorum polystachion, iegrimušo makrofītu 
augājā – abinieku sūrene.
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Piejūras ezeru sugu stāsti 

Jūras najāda Najas marina, aizsargājamas 
ūdensaugs, Latvijā sastopama galvenokārt seklos 
piejūras ezeros, tostarp Ķemeru Nacionālajā 
parkā. Citur Latvijā tā ir ļoti reta. Ķemeru 
Nacionālajā parkā jūras najāda konstatēta 
vairākos ezeros – Kaņierī, Slokas ezerā, Slokas 
Aklajā ezerā, nesen atrasta arī Līkumciema 
dolomīta karjera dīķī. Tā aug nelielā dziļumā 
dzidros ūdeņos, kur to sasniedz gaisma. Tā 
kā augs ir viengadīgs, dažos gados najādu ir 
daudz, citos – maz. Jūras najādu apdraud ūdeņu 
piesārņojums, kā rezultātā savairojas aļģes un 
apstākļi kļūst nepiemēroti.

Dižā aslape Cladium mariscus ir viens no 
lielākajiem grīšļu dzimtas augiem Latvijā, kas 
viegli atšķirama pēc īpatnējās ziedkopas un 
ļoti asajām, zilganajām lapām. Tā raksturīga 
seklūdeņos un zāļu purvos, reti – izstrādātos 
kūdras purvos, kur izplūst kaļķaini sērūdeņi, 
slapjās pļavās un grāvjos. Dižajai aslapei ir spēcīga 
sakņu sistēma un tā veido blīvas saaudzes. Ķemeru 
Nacionālajā parkā šī ir relatīvi bieži sastopama 
suga, bet citur Latvijā zināmas tikai nedaudzas 
atradnes. Tā kā aslapes izplatību ierobežo bargs 
klimats, iespējams, tās sastopamības biežumu 
nākotnē labvēlīgi ietekmēs klimata pārmaiņas.

Pioniersabiedrības, ruderālā veģetācija un tām 
raksturīgās sugas

Pioniersabiedrības ir augu sabiedrības, kas veidojas pēc būtiskām pārmaiņām 
biotopā, piemēram, pēc degšanas, augsnes nostumšanas, apbēršanas, uz 
mākslīgiem substrātiem – ietver jūras piekrastes augāju pludmalēs, meža degumus 
un tamlīdzīgas vietas pēc dabiskiem ekoloģiskiem traucējumiem, taču tādas šeit 
netiks aplūkotas. Šī nodaļa sniedz ieskatu augāja veidos, kas sastopami cilvēka 
veidotās un pārveidotās vietās – ceļmalās, apdzīvotās vietās, nezālienēs, derīgo 
izrakteņu ieguves vietās.

Ceļmalas, dzelzceļa malas, apdzīvotas vietas un nezālienes
Ceļmalas dabā kalpo kā augu dabisko dzīvotņu aizvietotāji un to izplatīšanās 

ceļi (Priede 2012; Rūsiņa u.  c. 2013; Rūsiņa (red.) 2017). Reizēm ceļmalas ir 
nozīmīgas arī kā retu augu sugu dzīvotnes vai pat vienīgās to atradnes kādā 
apvidū. Fitosocioloģiski ceļmalas pieder dažādām augu sabiedrībām – to nosaka 
substrāts, noēnojums, traucējumu regularitāte, apkārtējās ainavas raksturs. Te 
sastopamas gan dabisko zālāju, gan mežmalu, gan izmīdītu vietu, gan nezālieņu 
sabiedrības.

Ceļmalu augājs var būt gan sugām nabadzīgs, piemēram, nesen būvētu ceļu 
malās, kur iesēts graudzāļu sēklu maisījums, gan bagātīgs – piemēram, sausās, 
gaišās mežmalās uz kaļķaina substrāta (skat. Mežmalu veģetācija un raksturīgās 
sugas). Šādas ceļa un meža kontaktjoslas Ķemeru Nacionālajā parkā atrodamas gar 
Tukuma–Klapkalnciema ceļu un dažviet arī sausos priežu mežos. Zālāju sugām 
bagātīgas ir Kūdras–Kalnciema ceļa malas, Kaņiera dambja ceļmalas (126. att.), 
vietām arī Rīgas–Ventspils šosejas malas.

Samērā bieži uz meža un lauku ceļiem un iestaigātām takām, kur nav seguma, 
sastopamas zemas, pret nomīdīšanu izturīgas sugas. Sausākās vietās uz bezseguma 
ceļiem (127.  att.) un ceļmalās bieži sastopams ložņu āboliņš Trifolium repens, 
ložņu gundega Ranunculus repens, lielā ceļteka Plantago major, maura skarene 
Poa annua, ložņu retējs Potentilla reptans un maura retējs P.  anserina, maura 
sūrene Polygonum arenastrum, maura kumelīte Lepidotheca suaveolens u.  c. Uz 
mitriem ceļiem bieži aug plakanais donis Juncus compressus un Latvijā ievazātā 
svešzemju suga maigais donis J.  tenuis, parasta suga te ir ložņu smilga Agrostis 
stolonifera, parastais sārtžibulītis Odontites vulgaris, gulošā gaurenīte Sagina 
procumbens, bet slapjās ieplakās un iebrauktās risēs nereti aug rāvas gundega 
Ranunculus flammula, peldošā ūdenszāle Glyceria fluitans, dažādi doņi Juncus 
spp. un mazmeldri Eleocharis spp. Līdzīgs augājs sastopams arī ganībās – Ķemeru 
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Nacionālajā parkā tāds novērojams intensīvāk izganītajās vietās Dundurpļavās. 
Fitosocioloģiski šādas augu sabiedrības pieder Plantaginetea klasei, sausākās 
izmīdīto vietu sabiedrības ‒ pie Polygonion avicularis (maura sūrenes sabiedrība) 
savienības, bet mitrākās – pie Agropyro‒Rumicion (ložņu smilgas‒cirtainās 
skābenes) savienības.

126. att. Ceļmalas gar 
Lapmežciema–Antiņciema 
ceļu, pateicoties kaļķainajam 
substrātam un Kaņiera apkārtnes 
floras daudzveidībai, ir sugām 
bagātas. Te konstatētas arī 
dažas retas, aizsargājamas 
sugas ‒ bezdelīgactiņa Primula 
farinosa, Baltijas dzegužpirkstīte 
Dactylorhiza baltica, stāvlapu 
dzegužpirkstīte D. incarnata.

127. att. Izmīdītu vietu augājs 
uz sausa bezseguma lauku ceļa 
Čaukciemā ar ložņu gundegu, ložņu 
smilgu un ložņu āboliņu.

Augājs uz dzelzceļa uzbēruma un sliedēm ir skrajš vai tā nav vispār, iespējams, 
to ietekmē arī herbicīdu izmantošana apauguma iznīcināšanai. Augu sabiedrības 
ir grūti raksturot vispārināti, jo augājs ir nepastāvīgs un pa gadiem mainīgs, sugu 
atradnes nenoturīgas. Daudz augu sugu uz dzelzceļa uzbēruma ir viengadīgas, 
taču tai pašā laikā netrūkst arī daudzgadīgu sugu. Te bieži sastop, piemēram, 
lauka sīkķērsu Cardaminopsis arenosa, parasto krustaini Senecio vulgaris, plakano 
skareni Poa compressa, lauka vībotni Artemisia campestris, ganu plikstiņu 
Capsella bursa-pastoris, Latvijā ievazātās nezālienes cietķērsu Lepidium ruderale, 
īsto jumtauzu Anisantha tectorum, mazo eragrosti Eragrostis ciliata, naktssveces 
Oenothera spp., Kanādas jānīti Conyza canadensis u.  c. Vietām uz dzelzceļa 
apstākļi līdzinās skeletainām, nabadzīgām augsnēm, tāpēc šeit sastopamas arī 
dažas dabisko zālāju un kāpu sugas – kodīgais laimiņš Sedum acre, mazais mārsils 
Thymus serpyllum, lielais mārsils T. ovatus.

Apdzīvotās vietās dominē ruderāla veģetācija, ko veido dārzi, ceļmalas, 
nezālienes un intensīvi koptas un uzturētas platības – piemēram, mauriņi. 
Ķemeru Nacionālā parka apdzīvotajās vietās, īpaši skrajciemos Antiņciemā un 
Čaukciemā, lielā mērā dominē daļēji dabiska veģetācija – meži un dabiskie zālāji, 
bet ruderālie biotopi atrodami tikai pagalmos, uz iestaigātām takām un ceļiem, 
nelielās nezālienēs. Lielāks ruderālo biotopu īpatsvars ir samērā blīvi apbūvētajos 
jūras piekrastes ciemos Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā, kā arī Ķemeros, 
Kūdrā un Smārdes Kūdrā, kur dominē cilvēka pārveidoti un mākslīgi veidoti 
biotopi.

Šajā grāmatā atsevišķi aplūkots tīrumu un dārzu augājs (skat. Tīrumu un 
dārzu veģetācija un raksturīgās sugas). Ruderālās un segtālās jeb tīrumu un dārzu 
veģetācijas atšķirību un pāriešanu no vienas otrā nosaka augāja attīstības gaita, 
lai gan pašas augu sabiedrības īsu laiku var būt līdzīgas. Tīrumos un dārzos 
spontāni ieviesušos veģetāciju pastāvīgi uztur cilvēku darbība, nodrošinot līdzīgus 
apstākļus ilgāku laiku (atkal un atkal rušinot, uzarot), savukārt par ruderālu 
augāju uzskatāms tāds, kas ir sākotnējā, strauji mainīgā stadija, kas, ja nenotiek 
grūti paredzami traucējumi, attīstās noteiktā virzienā, stadijām nomainot citai 
citu (Priedītis 2014).

Ķemeru Nacionālajā parkā atrodamas arī nezālienes ārpus apdzīvotām 
vietām – piemēram, esošās un bijušās meža dzīvnieku piebarošanas vietas mežos 
(128.  att.), pamestas industriālas teritorijas (piemēram, bijusī Kašķu purva 
izgāztuve, bijušās Lapmežciema attīrīšanas iekārtas, pamesti mazdārziņi, nojauktu 
ēku vietas (129. att.) u. c.).

128. att. Meža dzīvnieku 
piebarošanas vieta. Pēc šādu 

vietu ierīkošanas jau neilgā 
laikā zemsedzes veģetācija stipri 

pārvēršanas – augsnē nonāk daudz 
barības vielu, kas to bagātina, un 

zemsedzi pārņem slāpekli mīlošas 
(nitrofītas) sugas. Reizēm šādās 

vietās tiek ievazātas arī invazīvas 
svešzemju sugas.
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129. att. Ruderāla augu sabiedrība 
daļēji nojauktās bijušās sanatorijas 
„Līva” vietā Ķemeros nepilnu 
gadu pēc gruvešu novākšanas. 
Te aug galvenokārt balandas 
Chenopodium spp., parastā vībotne 
Artemisia vulgaris, nesmaržīgā 
suņkumelīte Tripleurospermum 
inodorum u. c.

Apdzīvotu vietu un citu nezālieņu ruderālā veģetācija ir strauji mainīga un 
atkarīga no nejaušībām – traucējumiem. Stipri pārveidotās vietās (būvlaukumos, 
nojauktu ēku vietās, grunts uzbērumos u. c.) ieviešas pioniersabiedrības. Tās veido 
galvenokārt viengadīgas sugas, ko drīz nomaina stabilāks augājs, līdz pamazām 
šādas vietas aizaug ar ruderālu zālāju un mežu. Sausās vietās, kur augteni 
veido granšains materiāls vai būvgruži, ieviešas augstzāļu vībotņu un dadžu 
sabiedrības ‒ Artemisietea vulgaris klasei, Dauco–Melilotion (savvaļas burkāna–
amoliņa sabiedrība) un Onopordion acanthii (akantu baltdadža sabiedrība) 
savienībām piederošs augājs. Te bieži sastop parasto vībotni Artemisia vulgaris, 
parasto biškrēsliņu Tanacetum vulgare, pūkaino diždadzi Arctium tomentosum, 
naktssveces Oenothera spp., amoliņus Melilotus spp. u. c. augstzāles. Šādas vietas 
vēlākos gados parasti pārņem slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios.

Ruderālas, nitrofītas (slāpekli mīlošu augu) sabiedrības fitosocioloģiski pieder 
Galio–Urticetea klasei, Galio–Alliarion (lielās nātres–ķiplocenes sabiedrība) un 
Aegopodion (podagras gārsas sabiedrība) savienībām. Tās raksturīgas bijušajās 
izgāztuvēs, pamestos dārziņos, meža dzīvnieku piebarošanas vietās.

130. att. Invazīvas augu sugas puķu 
spriganes audze uz gāzes vada 
stigas mežā pie Labā purva.

131. att. Sosnovska latvānis 
pamestu ēku un gruvešu teritorijā 

pie bijušās sanatorijas „Līva” 
Ķemeros.

132. att. Austrumu dižpērkones 
audze ceļmalā gar Kauguru kanālu 

Dundurpļavu dienvidu galā.

Atšķirībā no dabiskajām augu sabiedrībām, ruderālajā augājā nav raksturīgas 
retas, aizsargājamas sugas. Tomēr šādi biotopi ir piemēroti dažādu svešzemju 
augu – gan nejauši ievazātu, gan no kultūrām savvaļā pārgājušu – sugu izplatībai. 
Apdzīvotas vietas un to apkārtne, bijušo izgāztuvju vietas un mazdārziņi ir sākotnēji 
svešzemju augu, tostarp invazīvu sugu izplatīšanās centri – donorteritorijas.

Savukārt ceļi un dzelzceļš kalpo kā šo sugu izplatīšanās koridori – šādu lomu 
pilda arī upes, bet Ķemeru Nacionālajā parkā upju krasti lielākoties ir dabiski, tāpēc 
samērā noturīgi pret invazīvu sugu ieviešanos. Koridoru lomu pilda galvenokārt 
autoceļi (Priede 2009b). No invazīvajām augu sugām ruderālās augu sabiedrībās 
Ķemeru Nacionālajā parkā biežāk sastopamās ir Kanādas zeltgalvīte Solidago 
canadensis, vietām Ķemeru apkārtnē arī milzu zeltgalvīte Solidago serotinoides, 
puķu sprigane Impatiens glandulifera (130.  att.), Sosnovska latvānis Heracleum 
sosnowskyi (131. att.), bumbuļu topinambūrs Helianthus tuberosus, strauji izplatās 
arī austrumu dižpērkone Bunias orientalis (132.  att.) un blīvā skābene Rumex 
confertus.
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Derīgo izrakteņu ieguves vietas
Derīgo izrakteņu ieguves vietas ir industriālās ainavas daļa, kas Ķemeru 

Nacionālajā parkā raksturīga samērā lielās platībās. Tās ir degradētas ekosistēmas, 
lai gan vienlaikus šādas vietas kādā noteiktā laika periodā kalpo kā nepiesātināta 
vide, kurā ir iespēja ieviesties pioniersugām – tādām, kurām piesātinātās 
sabiedrībās vairs nav vietas, jo grūti ieviesties un izdzīvot. Šādas sugas ir atkarīgas 
no traucējumiem.

Ķemeru Nacionālajā parkā ir divi dolomīta ieguves rajoni – pie Kaļķa 
(Plostmuižas) un Līkumciemā. Pirmajā dolomīta ieguve notiek vēl aizvien, bet 
Līkumciemā dolomīta karjers ir izstrādāts un pamests. Nelielās platībās dolomīta 
ieguves pēdas atrodamas arī Slokas tuvumā, taču šīs ieguves vietas ir nelielas un 
mūsdienās jau pilnībā aizaugušas. Smilts un grants savulaik iegūta Dunduru-
Draviņu karjerā nacionālā parka dienvidu daļā. Mazākās platībās smilts rakta arī 
šur un tur kāpās – šie nelielie karjeri mūsdienās lielākoties jau aizauguši ar mežu 
vai apmežoti (piemēram, Čaukciemā, pie Ziemeļiem), vai arī tajos izveidojušās 
nelielas ūdenstilpes (piemēram, dienvidos no Ķemeriem).

Relatīvi nesen pamestajās dolomīta ieguves vietās izveidojusies daudzveidīga 
veģetācija, tostarp sastopamas augu sugas, kas raksturīgas kaļķainiem zālājiem un 
kaļķainiem zāļu purviem, kā arī konstatētas vairākas retas, aizsargājamas sugas. 
Floristiski daudzveidīgākās ir karjeru mitrās daļas.

Sugām bagātākais ir Līkumciema dolomīta karjers, kura lielākā daļa applūdināta, 
bet krastos sastopamas kaļķainu augteņu zālāju un purvu sugas (133. att.). Te aug 
Skandināvijas grīslis Carex scandinavica, dzeltenais grīslis C. flava, zilganais grīslis 
C.  flacca, Otruba grīslis C.  otrubae, Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum, 
purva dzeguzene Epipactis palustris, raibā kosa Equisetum variegatum, Baltijas 
dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica, bezdelīgactiņa Primula farinosa, dižā aslape 
Cladium mariscus, kā arī lielā skaitā Lēzela lipare Liparis loeselii. Fitosocioloģiski 
šī augu sabiedrība, lai arī nav nostabilizējusies un tajā vēl aizvien iztrūkst dažu 
būtisku pazīmju ‒ kūdras slāņa un saslēgta purvam raksturīga lakstaugu un 
sūnu seguma, pieder Scheuchzerio–Caricetum nigrae klasei, Caricion davallianae 
savienībai – nākotnē, iespējams, pēc vairākiem gadu desmitiem tā līdzināsies 
kaļķainam zāļu purvam. Līdzīga veģetācija konstatēta arī dažviet pamestajās 
Kaļķa dolomīta karjera daļās (134. att.) un pamestajā Dunduru-Draviņu smilts 
un grants karjerā.

133. att. Augu sabiedrība uz slapja, 
kaļķaina dolomīta substrāta Kaļķa 

dolomīta karjera pamestajā daļā. 
Te sastopama raibā kosa, zilganais 

grīslis un dzeltenais grīslis. Līdzīgās 
vietās ļoti reti, taču ir sastopama 
arī orhideju dzimtas suga Lēzela 

lipare.

134. att. Pazemes ūdeņu izplūdes 
vieta Kaļķa dolomīta karjerā – 
kaļķaina zāļu purva attīstības 

sākumstadija, jau ieviesušās 
vairākas raksturīgās sugas – 

Skandināvijas grīslis, dzeltenais 
grīslis, raibā kosa, purva āžloks 

Triglochin palustre, zilganais meldrs 
Scirpus tabernaemontani u. c.

Izstrādāto karjeru sausajās daļās pēc nesaslēgtā augāja stadijas visbiežāk 
ieviešas slotiņu ciesas Calamagrostis epigeios audzes, un ar laiku šīs platības 
aizaug ar mežu. Reti iespējama sugām samērā bagātu zālājiem līdzīgu augu 
sabiedrību veidošanās, kāda novērota Līkumciema karjerā. Tur karjera sausajās 
daļās sastopamas daudzas kaļķainu zālāju (Festuco–Brometea klase un Molinio–
Arrhenatheretea klase, Molinion savienība) sugas – zilganā seslērija Sesleria 
caerulea, zilganais grīslis, purva dzeguzene, vītolu staģe Inula salicina, lauka 
blaktene Ononis arvensis u.  c. (135.  att.). Atsevišķos laukumos šī savdabīgā 
veģetācija uz dolomīta substrāta atgādina Baltijas jūras salu un Igaunijas Rietumu 
piekrastes īpatnējo sauso kaļķaino zālāju un kadiķu audžu – alvāru – veģetāciju. 
Taču, tā kā pamesto dolomīta karjeru platības netiek apsaimniekotas kā zālāji, tās 
pamazām pārņem slotiņu ciesa un ieviešas koki.
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135. att. Izstrādātajā Līkumciema 
dolomīta karjerā izveidojies sauss 
kaļķains zālājs ar vītolu staģi, 
pļavas dzelzeni Centaurea jacea, 
zilgano seslēriju, savvaļas burkānu, 
slotiņu ciesu.

Savdabīga, reizēm retām augu sugām bagāta veģetācija veidojas dažās vietās 
sen pamestos, izstrādātos kūdras purvos. Šādu purvu Ķemeru Nacionālajā parkā 
ir samērā daudz (skat. Kopskats, Purvi), pareizāk būtu sacīt, ka kūdras ieguve 
ietekmējusi gandrīz visus nacionālā parka purvus – Slokas purvu, Smārdes (Mazo) 
tīreli, Zaļo purvu, Labo purvu, Kašķu purvu un Ķemeru tīreļa ziemeļaustrumu 
daļu. Līdz aptuveni 20. gs. 60. gadiem izmantoja karjeru metodi, iegūstot kūdru 
„tranšejās” – garenās bedrēs, kas pēc izstrādes pakāpeniski aizplūda ar ūdeni, vai 
izgriežot kūdras gabalus. Vēlāk sāka izmantot frēzkūdras metodi – Ķemeru tīrelī, 
pēc saimnieciskās darbības pārtraukšanas palika sausi kūdras lauki ar joprojām 
funkcionējošiem grāvjiem.

Daļa purvu platību šādā veidā iznīcinātas un aizaugušas ar mežu vai 
pārveidojušās ūdenstilpēs, taču daļā šo purvu pēc kūdras ieguves pabeigšanas 
vai pamešanas, aizplūstot ar ūdeni, daļēji atjaunojusies purvu veģetācija. Tā 
atšķiras no dabiskiem purviem, šādos purvos pat pēc pusgadsimta trūkst dabiskā 
purva mikroreljefa, lai gan liela daļa purviem raksturīgo sugu ir ieviesusies. Šādu 
purvu veģetācija vairākus gadus desmitus pēc kūdras ieguves pārtraukšanas ir 
dinamiska un mainīga. Augāja veidus nosaka kūdras un purva ūdeņu īpašības, kā 
arī apkārtnes floras īpatnības.

Izstrādātajos kūdras karjeros Ķemeru Nacionālajā parkā visbiežāk sastopamas 
augsto un pārejas purvu augu sugas no Oxycocco–Sphagnetea un Scheuchzerio–
Caricetum nigrae sabiedrībām. Kūdras karjeros, kur atlicis skābas sfagnu kūdras 
slānis, tiem aizplūstot ar ūdeni, vairāku gadu desmitu laikā izveidojušās slīkšņas, 
kur dominē sfagni un grīšļu dzimtas augi makstainā spilve Eriophorum vaginatum, 
uzpūstais grīslis Carex rostrata, rasenes Drosera spp. u. c. (Slokas purvs, Ķemeru 
tīrelis, Labais purvs, Kašķu purvs) (136. att.). Mitros frēzlaukos ar atlikušu skābas 
sfagnu kūdras slāni izveidojusies Rhynchosporion albae savienībai piederoša augu 
sabiedrība ar parasto baltmeldru Rhynchospora alba, rasenēm, garsmailes sfagnu 
Sphagnum cuspidatum (137. att.). Ļoti reti nelielās platībās uz mitras kūdras un 

smilts Labajā purvā sastopamas Rhynchosporion albae augu sabiedrība ar palu 
staipeknīti Lycopodiella inundata (Priede et al. 2016) (138. att.).

Paretam izstrādātajos kūdras purvos – gan karjeru dīķos, gan gabalkūdras 
laukos, kur atlikusi zemā tipa kūdra, lielākoties izveidojušās niedru audzes 
(Phragmiti‒Magnocaricion klases, Phragmition savienība). Uz zemā tipa kūdras 
ar bāzisku reakciju – gan karjerdīķos, gan bijušajos gabalkūdras laukos (Labajā 
purvā, vietām arī Ķemeru tīrelī, Slokas un Zaļā purva un Smārdes tīreļa karjeros 
– kopumā šādi apstākļi ir reti) sastopamas dižās aslapes audzes (Phragmiti‒
Magnocaricetea klase, Cladium marisci asociācija) (139.  att.). Tās sugu sastāva 
ziņā neatšķiras no dabiskiem kaļķainiem zāļu purviem un aslapes audzēm ezeru 
krastos. Labajā purvā, nedaudz arī Ķemeru tīrelī konstatētas arī zemo grīšļu 
pioniersabiedrības (Scheuchzerio‒Caricetum nigrae klase, Caricion davalliannae 
savienība) ar dzeltenā grīšļa Carex flava grupas grīšļiem (Ēdera grīsli Carex 
serotina, Skandināvijas grīsli C.  scandinavica), zilgano grīsli C.  flacca, Alpu 
mazmeldru – šeit sastopama arī Lēzela lipare (Priede et al. 2016). Tā ir samērā 
īslaicīga veģetācijas attīstības stadija, ko vēlāk nomaina dižā aslape.

136. att. Ar ūdeni pieplūdis 
bijušais karjers, kur kūdra rakta 
līdz aptuveni 20. gs. 60. gadiem. 
Ķemeru tīreļa ziemeļaustrumu 

mala.

137. att. 20. gs. 80. gados pamests, 
2006. gadā applūdināts 

kūdras frēzlauks Ķemeru tīreļa 
ziemeļaustrumu malā, kurā 

atjaunojusies veģetācija ar augsto 
un pārejas purvu sugām – parastā 
baltmeldra sabiedrība. Fotografēts 

2015. gadā.
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138. att. Parastā baltmeldra sabiedrība (Rhynchosporion albae) ar reti sastopamo 
palu staipeknīti un garlapu raseni Drosera anglica. Šādas augu sabiedrības un palu 
staipeknītis Ķemeru Nacionālajā parkā sastopamas ļoti reti – tikai divās atradnēs – 
abas izstrādātos karjeros.

139. att. Dižās aslapes audzes izstrādātajā, aptuveni 20. gs. 60. gados pamestajā Labā 
purva daļā. Te ūdeņiem ir augsts karbonātu saturs un raksturīgas sērūdeņu izplūdes – 
tātad apstākļi līdzinās dabiskajām sērūdeņu izplūdes vietām dažos Ķemeru Nacionālā 
parka purvos.

Skrajā veģetācijā augošo, reti sastopamo sugu stāsti

Jūrmalas augstiņš Centaurium littorale ir 
tipisks piejūras augs. Tas ir sīks, 5–25 cm augsts, 
tāpēc grūti pamanāms. Latvijā reti sastopams, 
jo piemēroto biotopu ir maz. Aug piejūras 
zālājos, mitrās starpkāpu ieplakās ar skraju 
veģetāciju. Ķemeru Nacionālajā parkā šādu 
biotopu nav, te jūrmalas augstiņš aug uz atsegta 
dolomīta substrāta – Kaņiera mākslīgajās salās, 
uz dolomīta šķembu un grants ceļiem. Līdzīgās 
vietās aug arī Ķemeru Nacionālajā parkā daudz 
retāk sastopamais skaistais augstiņš, kas zināms 
tikai vienā atradnē.

Lēzela lipare Liparis loeselii – šī Eiropas 
Savienības Biotopu direktīvas II  pielikumā 
iekļautā aizsargājamā suga Latvijā lielākoties 
atrodama kaļķainos zāļu purvos un pārejas 
purvos. Tomēr reizēm tā labi jūtas arī izstrādātos 
karjeros – ne tikai Ķemeru Nacionālajā parkā, bet 
arī citviet. Tas tāpēc, ka šī suga ir vāja konkurente 
un labi jūtas vietās ar skraju augāju. Tomēr tas 
nenozīmē, ka tā spēj augt visur – tā ir apstākļu 
ziņā izvēlīga un visā Latvijā sastopama reti.

Skandināvijas grīslis Carex scandinavica, 
tāpat kā jūrmalas augstiņš un Lēzela lipare, 
ir Latvijā aizsargājama suga, jo tai piemēroti 
biotopi ir reti. Tas ir samērā grūti atšķirams 
no citām dzeltenā grīšļa Carex flava grupas 
sugām – iespējams, tāpēc tā izplatība Latvijā 
ir nepietiekami apzināta. Šis augs ir vājš 
konkurents, tam vajag kaļķainas augtenes ar 
nesaslēgtu augāju. Šādi apstākļi atrodami pie 
Kaņiera un dolomīta karjeros, kā arī dažos 
izstrādātajos kūdras purvos. 
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Tīrumu un dārzu veģetācija un raksturīgās augu 
sugas

Tīrumu un dārzu spontāni veidojušos augāju veģetāciju sauc par segetālo jeb 
nezāļu veģetāciju. Segetālās veģetācijas sugu sastāvs atkarīgs no augsnes īpašībām, 
kā arī zemes apsaimniekošanas veida un intensitātes.

Ķemeru Nacionālajā parkā dominē dabiskā veģetācija, un cilvēka iekoptu 
tīrumu un dārzu platību attiecībā pret kopējo nacionālā parka platību ir maz – tie 
aizņem tikai aptuveni 2% teritorijas. Lielākās tīrumu platības atrodas dienvidu 
daļā pie Dundurpļavām un posmā gar mežu masīvu no Rīgas‒Ventspils šosejas 
līdz Kalnāju fermai – šīs zemes tiek izmantotas intensīvā lauksaimniecībā. Neliela 
aramzemju platība ir arī Valguma ezera dienvidu piekrastē un pie Pavasariem. 
Apdzīvotās vietās un pie nedaudzām viensētām ierīkoti dārzi, bet kopumā tie 
aizņem nelielas platības un apdzīvotajās vietās dominē ruderālā veģetācija (skat. 
Ceļmalas, dzelzceļa malas, apdzīvotas vietas un nezālienes).

Nezāļu veģetācija un flora un to mainība Ķemeru Nacionālajā parkā nav pētīta 
un tai pievērsts maz uzmanības. Tāpēc pašlaik ir grūti iezīmēt šeit sastopamās augu 
sabiedrības un tām raksturīgos vides apstākļus, kā arī raksturot to fitosocioloģisko 
piederību. Segetālajā augājā sastopamas lielākoties viengadīgas vai viengadīgas 
pārziemojošas sugas.

Biežāk sastopamās nezāļu sugas intensīvi apsaimniekotajās aramzemēs ir 
nesmaržīgā suņkumelīte Tripleurospermum inodorum, lauka magone Papaver 
dubium (daudz retāk sastopama sarainā magone P.  argemone un zīda magone 
P.  rhoeas), zilā rudzupuķe Centaurea cyanus, tīruma zilausis Consolida regalis, 
saules dievkrēsliņš Euphorbia helioscopia, turpretī gan tīrumos, gan piemājas dārzos 
biežas sugas ir ganu plikstiņš Capsella bursa-pastoris, baltā balanda Chenopodium 
album, sīkā gandrene Geranium pusillum, parastā virza Stellaria media, sīkgalvītes 
Galinsoga spp., zaļā sarene Setaria viridis, tīruma tītenis Convolvulus arvensis 
u. c. Retas vai ļoti retas tīrumu un atmatu sugas ir mīkstā lāčauza Bromus mollis, 
izskatīgā veronika Veronica polita, tīrumu pūtele Filago arvensis.

Biotas homogenizācija ir process, kas skar arī lauksaimniecības nezāļu 
floru. Samazinās nezāļu daudzveidība, pēdējā gadsimta laikā lauksaimniecības 
intensifikācijas, audzēto kultūru nomaiņas un augsnes apstrādāšanas, tostarp 
herbicīdu izmantošanas dēļ izzudušas vairākas agrāk bieži sastopamas sugas. 
Arvien biežāk sastopamas nezāļu sugas, kas ir noturīgas pret herbicīdiem, kā 
arī tās, kas vienā sezonā spēj nogatavināt vairākas sēklu paaudzes (Lapiņš u.  c. 
2002). Vairākas nezāļu sugas kļuvušas retas un gandrīz vai pavisam izzudušas no 
Latvijas un Ķemeru Nacionālā parka floras. Par nezāļu floras izmaiņām Ķemeru 
Nacionālajā parkā gan ļauj nojaust tikai nedaudzi herbāriju un literatūras materiāli, 
tomēr arī tas ieskicē zemes izmantošanas prakses pārmaiņu lomu.

Pie izzudušajām nezāļu sugām – tādām, kas nav konstatētas vismaz 50 gadus, 
Ķemeru Nacionālajā parkā pieskaitāms lauka kokalis Agrostemma githago, linu 
idra Camelina alyssum, mazā pūtele Filago minima, lauka skrēteliņš Aphanes 
arvensis un mazais sūricis Pulicaria vulgaris (Lodziņa u. c. 1993).

Izzudušo nezāļu stāsti

Lauka kokalis Agrostemma githago 
Lauka kokali pirmā Ķemeru floras saraksta 

sastādītājs Sēcens 19.  gs. otrajā pusē (Seezen 1866) 
pieminējis kā Ķemeru apkārtnē parastu sugu. 
Agrāk Latvijā tā bija viena no biežāk sastopamajām 
nezālēm. Taču 20. gs. otrajā pusē Ķemeru Nacionālajā 
parkā tā vairs nav atrasta un, visticamāk, izzudusi 
zemes apsaimniekošanas pārmaiņu dēļ. Šī suga bija 
sastopama graudaugu kultūrās (Zeevart 1989). Sēkla 
ir tajā pašā izmērā un svarā kā ziemas kviešiem, tāpēc 
mehāniski tikpat kā nebija iespējams kokaļu sēklas 
aizvākt, un tas sekmīgi pavairojās no gada uz gadu 
(Spencer, Bergdolt 1974).

Mazā pūtele Filago minima 
Mazā pūtele ir neliels, blīvi apmatots, pelēcīgs 

augs, kas sastopams smilšainos tīrumos, atmatās, 
uz smilšainām meža stigām. 20. gs. sākumā šī suga 
konstatēta Dubļukroga un Cērkstes apkārtnē (Šulcs 
2003), bet atkārtoti nav atrasta vairāk nekā 100 gadus. 
Pēdējos gados divās vietās Ķemeru Nacionālajā parkā 
(Izkopos un Valguma ezera dienvidaustrumu piekrastē 
sausās, smilšainās atmatās) konstatēta mazās pūteles 
radiniece tīruma pūtele Filago arvensis, kas piemērotu 
apstākļu trūkuma dēļ arī ir reta suga, iespējams, ar 
sarūkošu izplatību.

1934. gadā ievākts lauka 
kokaļa herbārijs no Latvijas 

Universitātes Botānikas 
muzeja herbāriju kolekcijas 

(RIG).

1885. gadā ievākts mazās 
pūteles herbārijs Latvijas 

Universitātes Botānikas 
muzeja herbāriju kolekcijā 

(RIG).
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APVIDUM RAKSTURĪGĀ VASKULĀRO 
AUGU FLORA 

Izmantotais materiāls un metodes

Floras dati un floras saraksta veidošana 
Šajā izdevumā ietvertā taksonu saraksta (grāmatas III  daļa) sagatavošanai 

vaskulāro augu flora Ķemeru Nacionālajā parkā inventarizēta laika posmā no 
2007. līdz 2016.  gadam. Inventarizācijas laikā ievāktais herbāriju materiāls 
un autores pieraksti veidoja lielāko daļu datu kopuma. Inventarizācija notika, 
izmantojot 1 × 1 km kvadrātu tīklu (skat. Karšu sagatavošana). Katrs kvadrāts 
apsekots vismaz vienu reizi, apsekojot tajā visus pēc kartogrāfiskā materiāla 
identificējamos atšķirīgos biotopu veidus, kuros varētu būt atšķirīga veģetācija 
un atšķirīgas ainavas struktūras. Kvadrātu apsekošanas biežums nav vienmērīgs – 
dažas teritorijas daļas ir apsekotas biežāk (piemēram, Kaņiera un Ķemeru apkārtne, 
apdzīvotu vietu apkārtne un citi biotopu daudzveidības ziņā heterogēnāki apvidi 
utt.), dažas – retāk (piemēram, teritorijas dienvidu daļa, kurā raksturīga mazāka 
biotopu daudzveidība un homogēnāki apstākļi). 

Sugu inventarizācijā, kas īstenota no 2007. līdz 2016. gadam, dati vākti, ar GPS 
ierīci nosakot un reģistrējot precīzas atradņu ģeogrāfiskās koordinātes LKS-92 
sistēmā (galvenokārt aizsargājamām sugām), kā arī izmantojot 1 × 1 km kvadrātu 
tīklu, kas pārklāj visu Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, ieskaitot robežkvadrātus, 
kuros tikai daļa platības ir nacionālā parka teritorijā (skat. Karšu sagatavošana). 
Kopējais kvadrātu skaits ir 425. Kvadrātu tīklā ar punktu atzīmēta sugas klātbūtne, 
ja tā konstatēta.

Lielākā daļa sugu noteikta lauka apstākļos vai kamerāli, izmantojot augu 
noteicējus. Herbāriju materiāli, kas ievākti laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam, 
nodoti Daugavpils Universitātei, daži glabājas Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūtā, daļa – pie autores. Neskaidros taksonus palīdzēja noteikt Latvijas 
Universitātes Bioloģijas institūta un Daugavpils Universitātes speciālisti.

Floras saraksta sagatavošanā izmantoti arī citi datu avoti – literatūras avoti 

(zinātniski raksti, grāmatas, nepublicētas atskaites u.  c.), herbāriju kolekcijas 
(Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta herbārijs LATV, Latvijas Universitātes 
Botānikas muzeja herbārijs RIG, Latvijas Dabas muzeja herbārija datu bāze), datu 
bāzes (bijušās Ķemeru Nacionālā parka administrācijas datu bāze, Reto augu datu 
bāze), portāls „Dabasdati.lv”, ticami un/vai autores pārbaudīti mutiski ziņojumi 
par konkrētām augu atradnēm. 

Par izpētes teritorijas robežu uzskatīta nacionālā parka robeža. Taču nevarēja 
neņemt vērā faktu, ka liela daļa vēsturisko floras inventarizācijas datu ir ar zemu 
precizitāti, norādot aptuvenas atradnes aprakstošā veidā, tāpēc nacionālā parka 
robeža šajā pētījumā nav ievērota strikti. Iespējams, neliela daļa agrāk konstatēto, 
aprakstošā veidā dokumentēto atradņu patiesībā augušas ārpus tagadējās 
Ķemeru Nacionālā parka teritorijas tās robežu tiešā tuvumā. Šīs sugas, ja ir 
ticams, ka tās atrastas vismaz robežkvadrātos (skat. Karšu sagatavošana), lai arī 
ne nacionālā parka robežās, ir iekļautas floras sarakstā. Tāpat iekļautas arī nesen 
reģistrētās jaunās reto sugu atradnes, kas konstatētas teritorijas robežas tuvumā 
robežkvadrātos. Robežkvadrāti ārpus Ķemeru Nacionālā parka robežām visā 
pilnībā nav inventarizēti.

Floras sarakstā iekļauti visi taksoni, kas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 
un robežzonā vismaz vienu reizi konstatēti pēdējo divu gadsimtu laikā. Tajā 
ietverti arī taksoni, kas mūsdienās izzuduši, ja to klātbūtne teritorijā savulaik ir 
dokumentēta. Taksoni (gandrīz visi noteikti sugas līmenī, izņēmuma gadījumos – 
ģints vai pasugas līmenī) sakārtoti alfabētiskā secībā pēc to latīniskā nosaukuma, 
norādot nosaukuma autoru(s). Aiz latīniskā nosaukuma dots sugas latviskais 
nosaukums un dzimtas latīniskais nosaukums.

Taksonu latīniskie nosaukumi doti pēc Gavrilovas un Šulca (1999) saraksta, 
papildus izmantojot arī Gavrilovas un Šulca 2005.  gadā aktualizēto sarakstu 
(Gavrilova, Šulcs 2005). Atsevišķas sugas sarakstā nebija atrodamas, tāpēc 
izmantoti arī jaunākie Latvijas Universitātes izdotie floras izdevumi (Gavrilova 
1999, 2001, 2004, 2007, 2011; Eglīte, Šulcs 2000; Baroniņa 2001; Cepurīte 2003, 
2005, 2006, 2008, 2014), izdevums „Latvijas augi” (Priedītis 2014), kā arī interneta 
enciklopēdija „Latvijas daba. Augi” (Priedītis bez dat.). Svešzemju kokaugu 
nosaukumi, kas nebija atrodami nevienā no minētajiem avotiem, doti pēc 
2009. gadā izdotā Latvijas kokaugu atlanta (Laiviņš u. c. 2009).

Sugu latviskie nosaukumi doti pēc interneta enciklopēdijas „Latvijas Daba” 
(Priedītis bez dat.), atsevišķos gadījumos pēc Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūta izdotajiem floras izdevumiem (1999–2014). Mauragu un pamauragu 
ģinšu taksonu nosaukumi doti pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas 
komisijas 2003.  gada apstiprinātā saraksta (Anon. 2003). Minētajos avotos 
neatrastie nosaukumi aizgūti un izmantoti no dažādiem interneta resursiem. 
Hibrīdsugu nosaukumi latviešu valodā šajā grāmatā nav norādīti.
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Taksona ģeogrāfiskā izcelsme norādīta, izmantojot saīsinājumus (burtus):      
A – autohtona (vietējā) suga; Ad – adventīva (ievazāta) suga (svešzemju suga);      
D – dārzbēglis (svešzemju suga); A/D – atradnes ir gan autohtonas, gan allohtonas 
izcelsmes; ?Ad – adventīva vai vietējā izcelsme (neskaidrs). Izcelsme lielākajā daļā 
gadījumu noteikta pēc Gavrilovas un Šulca (1999, 2005) sarakstiem, bet tiem 
taksoniem, kuri šajos sarakstos nebija atrodami – pēc dažādos literatūras avotos 
publicētas informācijas.

Floras sarakstā norādīts kvadrātu (1 × 1 km) skaits, kuros taksons konstatēts. 
Taču tas norādīts tikai tām sugām, kurām ir izveidota un šajā grāmatā publicēta 
izplatības karte. Ja floras sarakstā kvadrātu skaits nav norādīts, izplatība nav 
kartēta un kvadrātu skaits nav zināms.

Sarakstā norādīts arī taksona sastopamības statuss Ķemeru Nacionālajā 
parkā. Sarakstā īsuma labad izmantoti vairāki simboli:

 suga konstatēta vismaz pēdējo 15 gadu laikā,


suga dabā nav konstatēta vairāk nekā 15 gadus, taču ir sastopami 
sugai piemēroti biotopi, kas neizslēdz tās atkārtotu atrašanu,


suga ir izzudusi (droši zināms, ka atradne iznīcināta vai suga nav 
konstatēta vismaz pēdējo 50 gadu laikā),

? statuss ir neskaidrs.
Sarakstā katram taksonam norādīts sastopamības biežums Ķemeru 

Nacionālajā parkā. Vērtējums ietver zināmo sastopamības biežumu. 450 sugām 
izveidotas izplatības kartes – tām sastopamības biežums novērtēts samērā 
precīzi, taču daudzām sugām sastopamības biežums un izplatība vēl precizējama 
– tie ir nepietiekami apzināti. Tad floras sarakstā pievienota piezīme „izplatība 
precizējama”, kas nozīmē, ka nepieciešami papildus pētījumi. Sugām, kuru 
izplatība nav apzināta tik detalizēti, lai sagatavotu kartes, sastopamības biežuma 
vērtējums dots aptuveni, balstoties uz novērojumiem dabā laika periodā no 2007. 
līdz 2016.  gadam. Visprecīzāk sastopamības biežums novērtēts sugām, kurām 
izveidotas izplatības kartes – tādos gadījumos sastopamības biežums vērtēts pēc 
kvadrātu skaita, kur suga reģistrēta:

0 suga minēta literatūrā vai ir ievākts un saglabājies herbārijs, bet 
dabā nav konstatēta vismaz kopš 1950. gada,

1 suga sastopama ļoti reti (1–2 atradnes),
2 suga sastopama reti (2–5 atradnes),
3 suga sastopama diezgan reti (6–15 atradnes),
4 suga sastopama diezgan bieži (piemērotos biotopos konstatēta lielā 

daļā teritorijas),
5 suga sastopama bieži (piemērotos biotopos konstatēta gandrīz visā 

teritorijā).

Sarakstā norādīti sugai raksturīgie, tipiskie biotopi Ķemeru Nacionālajā 
parkā, kā arī retāk sastopamām sugām norādīti apvidi (apkārtnes), kur tās 
konstatētas (ja tas ir zināms, atsevišķām sugām šādu datu trūkst). Floras rakstā 
izmantotie vietvārdi –pielikumā.

Retāk sastopamiem taksoniem pie katras aptuvenas atradnes vietas norādīti 
atradņu autori (atradēji) un atrašanas gads (dažkārt arī precizēšanas gads). 
Ja vienu un to pašu atradni apsekojuši vairāki, norādīti visi zināmie atradēji, 
pievienojot norādi par gadu un datu avotu. Izmantoti šādi datu avoti: 

herbāriji (LATV – Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta herbārijs, RIG – 
Latvijas Universitātes Botānikas muzeja herbārijs, LDM – Latvijas Dabas muzeja 
herbārija datu bāze); 

RADB – reto augu datu bāze (sākotnēji Latvijas Vides aģentūras, vēlāk Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, vēlāk Dabas aizsardzības pārvaldes 
administrēta, pašlaik datu bāze vairs netiek uzturēta, dati integrēti dabas datu 
sistēmā „Ozols”);

KNP – bijušās Ķemeru Nacionālā parka administrācijas reto augu sugu datu 
bāze (pašlaik dati integrēti dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”) un autores 
pieraksti;

pers. ziņ. – personiski mutiski ziņojumi; 
Dabasdati.lv – Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

uzturēts portāls sugu novērojumu reģistrēšanai (nav apkopoti visi tur pieejamie 
dati, izmantoti tikai atsevišķi novērojumi par retajām sugām, kuriem pievienotas 
arī fotogrāfijas un dati ir ticami, vēlāk autores dabā pārbaudīti).

Pie datu avota, ja tas ir zināms, norādīts arī gads, kurā suga konstatēta.
Ja sarakstā atradnei nav īpaši norādīts autors (atradējs), tad sastopamības 

biežums, raksturīgie biotopi un izplatība ir šīs grāmatas autores novērojumi 
(pieraksti) laika periodā no 2007. līdz 2016. gadam un ir autores vērtējums.

Izpētes līmenis
Inventarizācijā vairāk uzmanības pievērsts dabiskajiem un daļēji dabiskajiem 

sauszemes biotopiem (mežiem, purviem, jūras piekrastei, zālājiem), arī 
ruderālajiem biotopiem (nezālienēm, ceļmalām, dzelzceļam), bet mazāk apsekoti 
saldūdeņi (upes, ezeri, dīķi, grāvji), vēl mazāk pētīta tīrumu un dārzu flora. Šī 
iemesla dēļ izpētes līmenis nav vienmērīgs. Vēl arvien ir iespējama jaunu sugu 
atrašana – visticamāk, patiesībā to ir nedaudz vairāk, nekā autore iekļāvusi šajā 
sarakstā. Īpaši būtu nepieciešama dažu dzimtu un ģinšu papildus izvērtēšana, 
precizējot taksonus sugas līmenī, kā arī detalizētāk apzinot šo sugu izplatību 
(piemēram, graudzāļu dzimta Gramineae, ģintis – vītoli Salix, vilkābeles 
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Crataegus, rozes Rosa, spirejas Spirea, ābeles Malus, rasaskrēsliņi Alchemilla, 
mauragas Hieracium, pamauragas Pilosella, vijolītes Viola, žibulīši Euphrasia, 
kazrozes Epilobium, glīvenes Potamogeton, ūdenītes Callitriche, pameldri 
Eleocharis, ežgalvītes Sparganium, papeles Populus, sūrenes Polygonum). Tomēr 
visas konstatētās šo ģinšu sugas sarakstā iekļautas, daudzām sagatavojot arī 
izplatības kartes. Tāpat lielāka vērība būtu pievēršama hidrīdsugām (piemēram, 
grīšļiem Carex, dzegužpirkstītēm Dactylorhiza, glīvenēm Potamogeton u. c.), kas 
nav pienācīgi apzinātas. Līdz sugas līmenim nav noteikti daži savvaļā pārgājuši 
svešzemju taksoni  – tie iekļauti floras sarakstā kā ģintis, un ir nepieciešama 
teritorijā sastopamo taksonu un to izplatības precizēšana, ievācot herbārija 
materiālu.

Sarakstā iekļautas arī sugas, kas kā tagadējā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā 
sastopamas minētas literatūrā. Tomēr jāņem vērā, ka šo sugu atradnes visbiežāk 
norādītas tik aptuveni, ka nav iespējams tās atkārtoti apsekot. Līdz ar to daudzu 
šādu sugu statuss (ir, nav sastopama) paliek neskaidrs, kas norādīts arī floras 
sarakstā un rezultātos.

No saraksta izslēgtas agrāk konstatētās, literatūrā vai herbāriju datos norādītās 
sugas un atradnes, kas, visticamāk, ir kļūda vai norādītas kā Ķemeru Nacionālajā 
parkā sastopamas, taču pēc dziļākas analīzes secināms, ka atradnes bijušas citur, 
arī ne robežkvadrātu ietvaros. Ņemot vērā daudzu adventīvo (ievazāto svešzemju) 
sugu atradņu nepastāvīgo raksturu, iespējams, grāmatas sagatavošanas laikā dažas 
nav pamanītas vai jau izzudušas, pirms atrastas un reģistrētas.

Karšu sagatavošana
Šajā grāmatā sugu izplatības karšu sagatavošanai izmantots 1  ×  1  km 

kvadrātu tīkls, kas pārklāj visu Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, ietverot arī 
robežkvadrātus, t. i., kvadrātus, kas vismaz daļēji atrodas nacionālā parka robežās 
(kopā 425 kvadrāti). Šis kvadrātu tīkls sagatavots LKS-92 koordināšu sistēmā, kas 
dažādos hierahiskos līmeņos (10 × 10 km, 5 × 5 km, 1 × 1 km, 0,5 × 0,5 km) 
izmantota arī citos pēdējos gados publicētās sugu un augu sabiedrību izplatības 
kartēs un atlantos (piemēram, Gavrilova u.  c. 2005; Rūsiņa 2007; Laiviņš u.  c. 
2009; Rūsiņa u. c. 2013). Kartes pamatnē iezīmēti galvenie objekti – ceļi, dzelzceļš, 
apdzīvotas vietas, ezeri un ūdensteces, kas ļauj orientēties telpā. Karšu mērķis 
nebija norādīt precīzas sugu atradnes (kas dažu retu sugu gadījumos arī varētu 
tās pat apdraudēt), bet gan parādīt izplatības raksturu un kopsakarības, kā arī 
sastopamības biežumu.

Ievērojamā darba apjoma dēļ izplatības kartes nav sagatavotas visām sugām, 
tostarp lielākajai daļai bieži sastopamo sugu. Izplatība detalizēti apzināta 

galvenokārt retajām sugām (arī aizsargājamām sugām), kā arī sugām, kas saistītas 
ar noteiktiem augšanas apstākļiem, tādējādi savā ziņā pildot vides indikatoru 
lomu.

Kartēs atzīmētas tikai pēdējos 17 gados konstatētās atradnes (kopš                          
2000. gada). Šis laika periods izvēlēts tāpēc, ka tad Ķemeru Nacionālajā parkā tika 
uzsākta precīza reto sugu atradņu kartēšana, izmantojot GPS ierīces vai precīzi 
atzīmējot tās kartēs. Iepriekš atradņu apraksti lielākoties bija aptuveni, parasti 
neļaujot identificēt vietu 1 × 1 km kvadrātu tīklā. Pirms 2000. gada konstatētās 
atradnes atzīmētas kartēs tikai tad, ja tās apstiprina arī vēlāki novērojumi (suga 
vismaz vienu reizi atkārtoti konstatēta tajā pašā vietā laika posmā no 2007. līdz 
2016. gadam). Vēsturiskās atradnes, ja tajās suga nav konstatēta atkārtoti vai datus 
nav bijis iespējams pārbaudīt neprecīzā atradnes apraksta dēļ, kartēs nav iekļautas. 
Informācija par agrāko laiku atradumiem (herbāriju, literatūras, citi dati) iekļauta 
aprakstošā formā floras sarakstā.

Papildus izmantoti dati no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas (bijušās Ķemeru Nacionālā parka administrācijas) arhīva, aptverot 
laika periodu no 2000. līdz 2006. gadam (ja atradnes vismaz vienu reizi atkārtoti 
konstatētas dabā kopš 2007. gada).

Kopš 20. gs. 60. gadiem augu izplatības dati visā Latvijā vākti, izmantojot t. s. 
Bioloģiskās inventarizācijas kvadrātu sistēmu jeb BIKS (Krampis 2012; Табака 
1977; Лайвиньш 1983). Pārsvarā tika izmantots tikai viens kvadrātu hierahiskais 
līmenis, kurā viena tīkla elementa izmērs ir apmēram 71 km2 jeb 7,6 × 9,3 km 
(Krampis 2012). Katru tīkla elementu apzīmē ar ciparu un skaitļu kombināciju, 
piemēram, Ķemeru Nacionālā parka teritorijā pilnībā vai daļēji ietilpst kvadrāti 
ar numuriem 13/20, 13/21, 13/22, 14/20, 14/21, 14/22, 15/20, 15/21, 15/22, 
15/23, 16/20, 16/21, 16/22 (140.  att.). Floras sarakstā no literatūras iekļautas 
zināmās atradnes nacionālā parka robežās, norādot BIKS kvadrāta numuru. Šādā 
formā pieejama arī daļa datu par Ķemeru Nacionālajā parkā 20. gs. otrajā pusē 
konstatētajām atradnēm. Daļa šo atradņu ir precizējamas pēc apraksta herbāriju 
kartītēs vai literatūrā, daļa atradņu nav precīzāk identificējamas, tāpēc pēdējā 
gadījumā atradnes arī bija gandrīz neiespējami atkārtoti apsekot un precizēt sugas 
statusu mūsdienās. Šādi dati uzskatāmi par vēsturiskiem, kas, lai arī sniedz būtisku 
informāciju par teritorijas floras raksturu un pārmaiņām, nav izmantoti izplatības 
karšu sagatavošanā – tie iekļauti floras sarakstā teksta formā.
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140. att. Bioloģiskās inventarizācijas kvadrātu tīkls (BIKS), kas pārklāj 1 × 1 km kvadrātu 
tīklu. Atzīmēti tikai to BIKS kvadrātu numuri, kuri vismaz daļēji ietilpst Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijā.

Datu analīze
Floras datu analīzē kopsavilkts konstatēto taksonu skaits, sadalot to vietējās 

(autohtonās) un svešzemju (allohtonās) sugās, detalizētāk – adventīvajās (nejauši 
ievazātajās) un dārzbēgļu sugās. Sadalījums vietējās un svešzemju sugās veikts, 
galvenokārt balstoties uz Gavrilovas un Šulca (1999, 2005) taksonu sarakstu, 
trūkstošajām sugām papildinot vērtējumu ar citiem literatūras datiem.

Analizēta sugu piederība dzimtām, apkopojot sugu skaitu katrā dzimtā un 
atlasot plašāk pārstāvētās dzimtas.

Taksonu piederība biotopiem analizēta, pamatā izmantojot Laiviņa un 
Zundānes (1989) ziedaugu un paparžaugu katalogu, bet sugām, kuras katalogā 
nebija atrodamas, izmantoti dažādi literatūras avoti un atzīmēti raksturīgie 
biotopi, kuros suga sastopama dabā Ķemeru Nacionālajā parkā. Biotopi 
apvienoti grupās: smiltāji un kāpas, pārmitri biotopi (ietver ūdeņu krastmalas, 
grāvjus, mitras ieplakas, mitrus ceļus u. c.), pioniersabiedrības – skrajš augājs 
vietās, kur nav augsnes vai tā nesen sākusi veidoties (karjeri, izstrādāti kūdras 
purvi, ceļu uzbērumi u. tml.). Ruderāli biotopi šajā dalījumā ietver nezālienes, 
bijušās izgāztuves, ceļmalas, dzelzceļa malas, aizaugošus būvlaukumus, drupas, 
eitroficētas vietas u. tml. Pēc Laiviņa un Zundānes (1989) kataloga analizēta arī 
sugu piederība kontinentalitātes grupām.

Analizēts katra taksona sastopamības biežums Ķemeru Nacionālajā parkā un 
dati kopsavilkti, parādot kopējo struktūru. Sugu izplatības areāli un robežsugas 
vērtētas pēc dažādām izplatības kartēm: Hulten, Fries (1986), Fatare (1992), 
Andrušaitis (red.) (2003), Laiviņš u. c. (2009), Priedītis (2014) u. c.

 Par aizsargājamām šajā grāmatā tiek sauktas tās sugas, kas iekļautas Latvijas 
Sarkanajā grāmatā (Andrušaitis (red.) 2003) un/vai Ministru kabineta 14.11.2000. 
„Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” un 21.05.1992. Padomes Direktīvas 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīvas) II un 
V pielikumā.
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Floras izpētes rezultāti un diskusija

Floras struktūra
Ķemeru Nacionālajā parkā vaskulāro augu floras sarakstā iekļauti 969 taksoni, 

gandrīzi visi noteikti sugas līmenī, divos gadījumos – kā pasugas, piecos gadījumos 
– kā ģintis (hostas Hosta spp., muskares Muscari spp., narcises Narcissus spp., 
spirejas Spiraea spp., tulpes Tulipa spp.). Tātad kopējais sugu skaits teritorijā 
varētu sasniegt aptuveni  980–990. Sarakstā iekļautas arī hibrīdsugas. Ķemeru 
Nacionālajā parkā kopumā sastopamas 50% Latvijā konstatēto vaskulāro augu 
sugu.

No kopējā taksonu skaita 812 ir vietējās jeb autohtonās sugas, bet 151 – savvaļā 
pārgājušas svešzemju (allohtonās)1 sugas, no kurām 114 ir dārzbēgļi, bet 37 – 
adventīvās (nejauši ievazātās) sugas. Šajā dalījumā arheofīti jeb Latvijas florā sen 
ieviesušās svešzemju sugas (pirms Kurzemes-Zemgales hercogistes uzplaukuma) 
pieskaitīti vietējām sugām (kopā tādas Ķemeru Nacionālajā parkā ir 19). Sešas 
sugas ir ar divējādu statusu – tās Latvijā aug gan savvaļā, gan tiek stādītas dārzos 
(141. att.), kas nozīmē, ka Ķemeru Nacionālajā parkā tās var būt sastopamas gan 
dabiski, gan būt pārgājušas savvaļā no stādījumiem. 

141. att. Sugu sadalījums pēc izcelsmes. 

1   Šajā grāmatā svešzemju sugām pieskaitīti tikai neofīti – augu sugas, kas Latvijā ienākušas 
pēdējos 400–500 gadu laikā. Arheofīti – senāk ienākušās, pilnībā naturalizējušās augu sugas – 
tiek uzskatīti par piederīgiem vietējai florai.

Vietējās (autohtonās) sugas

Adentīvās (ievazātās) sugas Sugas ar divējādu statusu (gan vietējās, gan dārzbēgļi)

Dārzbēgļi
4%1%

12%

84%

Neskaitot šīs grāmatas sagatavošanai veiktos teritorijas apsekojumus, līdz šim 
pilnīgākā floras inventarizācija veikta 1992.–1993.  gadā (Lodziņa u.  c. 1993). 
Diemžēl šie dati nav publicēti un plaši analizēti. 1993.  gadā, kopsavelkot sugu 
skaitu, atskaitē norādīts, ka teritorijā sastopamas 894 sugas. No tām 41 suga bija 
reta un aizsargājama. Te gan jāņem vērā, ka tolaik izmantots cits aizsargājamo sugu 
saraksts (Latvijas PSR Sarkanās grāmata – Andrušaitis (red.) 1985), kas nedaudz 
atšķīrās no mūsdienās izmantotā aizsargājamo sugu saraksta (Andrušaitis (red.) 
2003; Ministru kabineta apstiprinātais īpaši aizsargājamo sugu saraksts2; Biotopu 
direktīvas II pielikums). Bioloģijas institūta pētnieku grupa (Lodziņa u. c. 1993) 
secinājusi, ka lielā sugu bagātība izskaidrojama ar daudzveidīgiem biotopiem, 
augsnēm, hidroloģisko režīmu, floras veidošanās procesiem Latvijā.

Gan pēc 20. gs. 90. gadu inventarizācijas aplēstais sugu skaits, gan jaunākais 
saraksts apliecina, ka teritorija ir sugām bagāta – pat tad, ja tiek atskaitītas 
izzudušās un, visticamāk, izzudušās sugas (skat. Sugu sastopamības biežums).

Plašāk pārstāvētās dzimtas ir kurvjziežu dzimta Compositae, grīšļu dzimta 
Cyperaceae, graudzāļu dzimta Graminaea, rožu dzimta Rosaceae, tauriņziežu 
dzimta Leguminosae, krustziežu dzimta Cruciferae, neļķu dzimta Caryophyllaceae, 
cūknātru dzimta Scrophulariaceae, gundegu dzimta Ranunculaceae, čemurziežu 
dzimta Apiaceae, lūpziežu dzimta Labiateae utt. (142. att.). 

142. att. Izplatītākās vaskulāro augu dzimtas Ķemeru Nacionālajā parkā, pie kurām 
pieder vismaz 10 sugas.

2   Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un 
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.
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1. tabula. Sugu skaits dažādās dzimtās (sakārtotas alfabētiskā secībā).

Dzimta
Sugu 
skaits

Dzimta
Sugu 
skaits

Dzimta
Sugu 
skaits

Aceraceae 5 Equisetaceae 7 Oxidalaceae 3
Alismataceae 2 Ericaceae 11 Papaveraceae 6
Alliaceae 5 Euphorbiaceae 4 Parnassiaceae 1
Amaranthaceae 4 Fagaceae 3 Pinaceae 4
Amarillidaceae 3 Fumariaceae 1 Plantaginaceae 3
Apiaceae  29 Gentianaceae 7 Polemoniaceae 1
Apocynaceae 1 Geraniaceae 7 Polygalaceae 3
Araceae 2 Gramineae 70 Polygonaceae 23
Aristolochiaceae 1 Grossulariaceae 6 Polypodiaceae 1
Asclepiadaceae 1 Guttiferae 3 Portulaceae 1
Aspleniaceae 1 Haloragaceae 3 Potamogetonaceae 9
Athyraceae 2 Hippocastanaceae 1 Primulaceae 8
Balsaminaceae 3 Hippuridaceae 1 Pyrolaceae 8
Berberidaceae 2 Hydrocharitaceae 3 Ranunculaceae 31
Betulaceae 4 Hypolepidaceae 1 Resedaceae 1
Boraginaceae 12 Iridaceae 3 Rhamnaceae 2
Callitrichaceae 2 Juglandaceae 1 Rosaceae 63
Campanulaceae 10 Juncaceae 17 Rubiaceae 10
Cannabinaceae 2 Juncaginaceae 2 Salicaceae 21
Caprifoliaceae 2 Labiatae 24 Sambucaceae 2
Caryophyllacea 33 Lamiaceae 1 Saxifragaceae 3
Celestraceae 1 Leguminosae 50 Scheuchzeriaceae 1
Ceratophyllaceae 2 Lemnaceae 4 Scrophulariaceae 32
Chenopodiaceae 16 Lentibulariaceae 4 Solanaceae 4
Cistaceae 1 Liliaceae 13 Sparganiaceae 5
Compositae 85 Linaceae 2 Taxaceae 1
Convolvulaceae 2 Lycopodiaceae 5 Thelipteridaceae 2
Cornaceae 2 Lythraceae 2 Thymelaeaceae 1
Corylaceae 1 Malvaceae 3 Tiliaceae 2
Crassulaceae 12 Menyanthaceae 1 Typhaceae 2
Cruciferae 38 Myricaceae 1 Ulmaceae 2
Cucurbitaceae 1 Najadaceae 1 Utricaceae 2
Cupressaceae 2 Nymphaceae 3 Valerianaceae 1
Cuscutaceae 1 Oleaceae 4 Viburnaceae 1
Cyperaceae 74 Onocleaceae 1 Violaceae 13
Dipsacaceae 3 Onograceae 10 Vitaceae 1
Droseraceae 4 Ophioglossaceae 6 Zannichelliaceae 1
Dryopteridaceae 5 Orchidaceae 24
Eleagnaceae 2 Orobanchaceae 2

Sugu piederība biotopiem
Ķemeru Nacionālajā parkā sastopamo sugu piederība biotopiem samērā labi 

atspoguļo teritorijas raksturu un biotopu sadalījumu. Lai arī sugu skaits dažādās 
biotopu grupās nav tieši saistīts ar biotopu aizņemtajām platībām, tas zināmā 
mērā atspoguļo teritorijas raksturu un daudzveidību.

Lielāko daļu no sugu kopuma teritorijā veido zālāju sugas (252 sugas) (143. att.), 
no tām izteikti lielākā daļa sastopama dabiskajos zālājos – pļavās un ganībās. Lai 
arī nacionālajā parkā zālāji aizņem tikai aptuveni 6% platības, tie ir mūsu valstī 
viena no bagātākajām biotopu grupām vaskulāro augu sugu daudzveidības 
ziņā – Latvijas dabiskajos zālājos sastopamas aptuveni viena trešdaļa no valstī 
sastopamajām vaskulāro augu sugām (Jermacāne 1996; Rūsiņa (red.) 2017). 

Meži nacionālajā parkā aizņem lielāko platību (ap 60%) un attiecīgi otra lielākā 
sugu grupa (209 sugas) ir piederīga mežiem. 

Lai arī ruderāli biotopi, kas ietver apdzīvotas vietas, autoceļus, dzelzceļus u. c. 
cilvēku veidotus objektus, aizņem nelielu teritorijas daļu (ap 4%), te raksturīga 
liela vaskulāro augu sugu daudzveidība (175 sugas). Tas saistīts ar ruderālo 
biotopu heterogenitāti – šī biotopu grupa ietver dažādus apstākļus. Te sastopamas 
gan vietējās, gan svešzemju sugas, tostarp arī daudzas retas sugas. 

Teritorijā ir liels pārmitro biotopu īpatsvars, ko parāda arī sugu sastāvs. Ūdeņos, 
purvos un dažādos šeit sīkāk neiedalītos pārmitro biotopu veidos konstatētas 
kopumā 193 sugas (143. att.). Šajā grupā ietilpst arī sugas, kas sastopamas dažādos 
pārmitros apstākļos, taču nav ļoti specifiskas, piemēram, daudzas no šīm sugām 
ir sastopamas gan palieņu zālājos, gan pārmitros mežos. Lai gan teritorijā purvu 
un ūdeņu ir proporcionāli daudz, tie lielākoties dabisku iemeslu dēļ ir sugām 
nabadzīgāki nekā zālāji un meži (izņēmums ir kaļķaini zāļu purvi).

143. att. Sugu sadalījums pa biotopiem Ķemeru Nacionālajā parkā.
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Proporcionāli mazāku daļu no nacionālā parka floras veido krūmāju sugas, kas 
sastopamas gan krūmājos, gan mežmalās un mežos (56 sugas), kā arī segetālās 
(tīrumu un dārzu) sugas (42 sugas), smiltāju un kāpu sugas (32 sugas). Šie biotopu 
veidi teritorijā ir samērā reti un aizņem nelielas platības. Kāpas un smiltāji ir 
sugām relatīvi nabadzīga sugu grupa, lai gan arī tur sastop daudz sugu, kuru nav 
pārējā teritorijā. Vismazāk sugu saistītas tikai pioniersabiedrībām – atklātiem 
substrātiem un skrajām, jaunām augu sabiedrībām – un atsegumiem (attiecīgi 
astoņas un divas sugas).

Sugu sastopamības biežums
Sadalot teritorijā konstatētās augu sugas pēc sastopamības biežuma, tas 

ir diezgan vienmērīgs (144.  att.). Visvairāk ir reti sastopamo sugu, bet tām 
ir salīdzinoši maz atradņu. Pa daļai šajā statusā ietilpst arī sugas ar nepilnīgi 
apzinātu izplatību – iespējams, tās patiesībā sastopamas biežāk nekā šobrīd 
zināms. Vismazāk ir izzudušo sugu (kopā 40 sugas) un sugu, kuru sastopamība 
ir neskaidra – bet ticams, ka arī vismaz daļa no tām arī ir izzudušas (65 sugas). 
Kopumā ir 864 sugas, kuras teritorijā noteikti bija sastopamas laika periodā no 
2000. līdz 2016. gadam.

144. att. Vaskulāro augu sugu sastopamības biežums Ķemeru Nacionālajā parkā.
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Ļoti reti un reti sastopamo sugu grupā ietilpst gan vietējās sugas, gan retas 
adventīvas un dārzbēgļu sugas. Starp vietējām sugām ir samērā daudz aizsargājamo 
sugu, kas lielākoties ir retas vai pat ļoti retas visā valstī (plūksnu sīkpaparde 
Asplenium trichomanes, zarainā ķekarpaparde Botrychium marticariifolium, 
Devela grīslis Carex davalliana, skaistais augstiņš Centaurium pulchellum, 
brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus, vidējā rasene Drosera intermedia, purva sūnene 
Hammarbya paludosa, smiltāju esparsete Onobrychis arenaria, dižā jāņeglīte 
Pedicularis sceptrum-carolinum, Igaunijas rūgtlape Saussurea esthonica, lielā 
brūnkāte Orobanche elatior, ogu īve Taxus baccata, palu staipeknītis Lycopodiella 
inundata). Ķemeru Nacionālajā parkā ļoti reti sastopamas arī vairākas valstī 
biežāk atrodamas sugas, piemēram, Benekena zaķauza Bromopsis benekenii, 
meža vizbulis Anemone sylvestris, iesirmā kāpsmildzene Corynephorus canescens, 
sīpoliņu donis Juncus bulbosus, ādlapainā roze Rosa coriifolia. 

Teritorijā ļoti retas vai retas ir arī samērā daudzas sugas, kas nav iekļautas 
aizsargājamo sugu sarakstos, piemēram, smiltāja tragantzirnis Astragalus 
arenarius, Dānijas tragantzirnis A.  danicus, parastā zvērene Barbarea vulgaris, 
sprigaņu ķērsa Cardamine impatiens, skarbmatainā kārvele Chaerophyllum 
hirsutum, platlapainā ozolpaparde Dryopteris dilatata, tīruma pūtele Filago 
arvensis. Šo sugu retumu ietekmē galvenokārt dabiski faktori – piemērotu 
biotopu izplatība gan valsts, gan nacionālā parka mērogā. Sugas, kas nav tik retas 
valsts mērogā, bet Ķemeru Nacionālajā parkā tām trūkst piemērotu biotopu, ir, 
piemēram, tīruma zilausis Consolida regalis (teritorijā ir maz tīrumu), trauslā 
pūslīšpaparde Cystopteris fragilis, kas tipiska iežu atsegumiem (tādu teritorijā 
nav), dzeltenā salmene Helichrysum arenarium un sīpoliņu gundega Ranunculus 
bulbosus – sauso smiltāju zālāju sugas (arī šādu biotopu teritorijā tikpat kā nav).

Dažu sugu izplatību valstī ierobežo klimatiskie apstākļi. Tās ir reti sastopamas, 
jo aug tuvu sava izplatības areāla robežai (no šādām sugām nacionālajā parkā 
kā piemērus var minēt platlapaino ozolpapardi Drypteris dilatata (areāla 
ziemeļaustrumu robeža) un smiltāju esparseti Onobrychis arenaria (areāla 
austrumu robeža)).

Ļoti retajām un retajām sugām pieskaitāmas arī diezgan daudzas svešzemju 
sugas, kas vai nu ir reti sastopamas visā valstī, vai to atradnes ir nestabilas un drīz 
pēc ieviešanās tās izzūd citu sugu konkurences vai apstākļu dabiskas pārveidošanās 
dēļ. Te kā piemērus no nacionālajā parkā vismaz vienu reizi konstatētajām 
sugām var minēt kalnu sīpolu Allium montanum, krūmveida amorfu Amorpha 
fruticosa, vērmeli Artemisia absinthum, sējas kaņepi Cannabis sativa, skropstaino 
krustmadaru Cruciata laevipes, mazo eragrosti Eragrostis minor, augsto amoliņu 
Melilotus altissimus un Volgas amoliņu M. wolgicus, Kanāriju spulgzāli Phalaris 
canariensis, zeltaino jāņogu Ribes aureum. Atradņu nestabilitātes dēļ reto sugu 
kategorijā ieskaitāmas arī vairākas ruderālas un segetālas vietējās sugas, piemēram, 
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balodenes Atriplex spp. Retas ir arī hibrīdsugas, kas īpaši raksturīgas dažām ģintīm 
(piemēram, grīšļiem Carex, vijolītēm Viola, dzegužpirkstītēm Dactylorhiza), un 
grūti nosakāmie taksoni, kuru patiesā izplatība, visticamāk, nav pilnīgi apzināta 
sugu identificēšanas grūtību dēļ (piemēram, vilkābeles Crataegus, rozes Rosa, 
kārkli Salix).

Ķemeru Nacionālajā parkā biežāk sastopamas (diezgan bieži līdz bieži) ir 
lielākoties sugas, kas ir parastas visā valstī, un sugas, kas ir tolerantas pret dažādiem 
apstākļiem. Ģeoloģisko, augsnes un klimatisko apstākļu dēļ Ķemeru Nacionālajā 
parkā diezgan bieži līdz bieži sastopamas arī dažas sugas, kas citur valstī ir retas, to 
izplatība ir reģionāla vai lielākajā daļā valsts tās vispār nav atrodamas. Lielākoties 
tās ir maigajam piejūras klimatam raksturīgās sugas, no kurām daudzas ir kalcifītas 
(kaļķainus apstākļus mīlošas), piemēram, zilganā seslērija Sesleria caerulea, dižā 
aslape Cladium mariscus, parastā purvmirte Myrica gale, Hosta grīslis Carex 
hostiana, rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, bezdelīgactiņa Primula farinosa. 
Tomēr vairums šo sugu saistītas ar pļavām un ganībām, tātad cilvēka veidotiem 
un ekstensīvi uzturētiem apstākļiem, tāpēc, visticamāk, to izplatība 20. gs. laikā, 
aizaugot pļavām, ir sarukusi arī Ķemeru Nacionālajā parkā.

Diezgan bieži līdz bieži sastopamas arī sugas, kurām piemērotie biotopi ir 
Ķemeru Nacionālā parka teritorijā plaši izplatīti. Tādas ir, piemēram, dažas 
sugas, kuras gan aug tikai augstajos purvos un oligotrofos purvainos mežos, 
taču sastopamas tikai kvadrātos ar piemērotiem biotopiem: parastais baltmeldrs 
Rhynchospora alba, ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata, lielā dzērvene 
Oxycoccus palustris, makstainā spilve Eriophorum vaginatum, apaļlapu rasene 
Drosera rotundifolia. 

Augu sugas un klimata kontinentalitāte
Kontinentalitāte ir svarīgs rādītājs augu ģeogrāfijā. To izmanto, lai raksturotu 

dažādu reģionu floru, un tas cieši saistīts ar attālumu no jūras, tātad klimatu, kas 
tieši ietekmē augu valsts raksturu noteiktā vietā. Latvijas mērogā, lai arī valsts 
platība ir neliela, valsts rietumu daļas flora diezgan būtiski atšķiras no austrumu 
daļas. Valsts rietumu daļā raksturīgas daudzas okeāniskas un subokeāniskas 
augu sugas – tātad tādas, kas saistītas ar maigu klimatu un relatīvi nelielām 
temperatūras svārstībām gada griezumā, savukārt valsts austrumos, īpaši Latvijas 
dienvidaustrumu daļā, ir daudz kontinentālu un subkontinentālu sugu – tur 
apstākļus raksturo lielākas temperatūru svārstības gada griezumā un mazāks 
nokrišņu daudzums. Sugas, kas plaši izplatītas gan vienos, gan otros apstākļos, 
sauc par indiferentām.

Augu izplatība, aplūkojot to caur kontinentalitātes prizmu, cieši saistīta ar 
izplatības areāliem. Latviju šķērso daudzu augu sugu izplatības areālu robežas – 

to pamatareāli stiepjas visos virzienos no Latvijas, tāpēc sugas, kas šeit sastopamas 
uz areāla robežas, tātad ne areāla vidienē, mūsu valstī ir retas un samērā daudzas 
no tām iekļautas arī aizsargājamo sugu sarakstos.

Ķemeru Nacionālajam parkam raksturīgs mērens klimats, ko ietekmē jūras 
tuvums (skat. Klimats). Tas līdz ar citiem faktoriem (augsnēm, hidroloģisko 
režīmu u.  c.) ietekmējis arī augu valsts raksturu šajā teritorijā. Te dominē 
okeāniskas un subokeāniskas sugas, t. i., tādas, kas sastopamas tikai vai gandrīz 
tikai Piejūras zemienē, bet Latvijas austrumu daļā vispār nav atrodamas vai ir retas. 
No mūsdienās teritorijā sastopamām sugām te kā piemērus var minēt rūsgano 
melnceri Schoenus ferrugineus, parasto purvmirti Myrica gale, Reihenbaha grīsli 
Carex reichenbachii, ogu īvi Taxus baccata, vidējo raseni Drosera intermedia, 
sīkziedu žibulīti Euphrasia micrantha, Devela grīsli Carex davalliana, ciņu 
mazmeldru Trichophorum cespitosum, purva dievkrēsliņu Euphorbia palustris 
u. c. (Fatare 1992). Okeāniskas un subokeāniskas sugas veido vairāk nekā 50% no 
kopējā Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro sugu skaita (145. att.). 

Teritorijā sastopamas arī sugas, kas izteikti saistītas tikai ar jūras krastu (litorālas) 
un iekšzemē to atradņu nav (pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus, 
skaistaugļu balodene Atriplex calotheca, kailā balodene A. glabriuscula, jūrmalas 
balodene A.  littoralis, smiltāju grīslis Carex arenaria, smiltāju auzene Festuca 
arenaria u. c.).

145. att. Ķemeru Nacionālajā parkā konstatēto vaskulāro augu sugu sadalījums pa 
kontinentalitātes grupām.

Sugu skaits

Subokeāniskas/litorālas

Okeāniskas/litorālas

Litorālas

Koninentālas/litorālas

Nav zināms

Sunkontinentālas

Kontinentālas

Indiferentas

Okeāniskas

Subokeāniskas

0 50 100 150 200 250 300



168 169

Pārējās sugas pieder kontinentālo un subkontinentālo sugu grupai – tās vairāk 
raksturīgas Latvijas austrumu un/vai ziemeļu daļai, taču sastopamas arī Ķemeru 
Nacionālajā parkā. Dažas no tām te ir tuvu sava izplatības areāla austrumu robežai. 
Šādu sugu piemēri ir ziemeļu linneja Linnaea borealis, sīkziedu neaizmirstule 
Myosotis sparsiflora, smiltāja retējs Potentilla arenaria, meža silpurene Pulsatilla 
patens.

Pārējās sugas ir indiferentas vai to piederība kontinentalitātes grupām nav 
zināma.

Areālu robežsugas
Ķemeru Nacionālā parka teritoriju vai reģionu tā tuvumā šķērso vairāku 

sugu izplatības areālu robežas. Nacionālajā parkā no šādām sugām konstatētas 
gan austrumu sugas, kas te sasniedz areāla rietumu robežu – ārkausa kasandra 
Chamaedaphne calyculata, smiltāju esparsete Onobrychis arenaria un jumstiņu 
gladiola Gladiolus imbricatus. Izplatības ziemeļu robežu teritorijā sasniedz pūkainā 
asinszāle Hypericum hirsutum (146.  att.), kas izplatīta tikai Latvijas dienvidu 
daļā un uz dienvidiem no Latvijas. Savulaik te konstatēta arī Dienvidlatvijai 
un Zemgalei raksturīgā villainā gundega Ranunculus lanuginosus. Tuvu areāla 
robežai Ķemeru Nacionālajā parkā aug arī platlapu bezgale Laserpitium latifolium, 
kas sastopama gandrīz tikai Rietumlatvijā.

Areāla austrumu robežu Latvijā te sasniedz purva dievkrēsliņš Euphorbia 
palustris, Pallasa sausserdis Lonicera caerulea ssp. pallasii (147.  att.), ādlapainā 
roze Rosa coriifolia. Tuvu areāla austrumu robežai te sastopama arī ārstniecības 
ķiplocene Alliaria petiolata. Gandrīz visas areālu robežsugas ir visā valstī retas vai 
pat ļoti retas, izņemot ārkausa kasandru, kas Austrumlatvijas purvos ir parasta.

146. att. Pūkainā asinszāle – 
visretākā no trim Latvijas asinszāļu 
sugām. Tā ir Dienvidlatvijas suga, 
kas sastopama mēreni mitros 
lapkoku un jauktos mežos, meža 
laucēs un gar meža ceļiem. Ķemeru 
Nacionālajā parkā tā aug tikai 
dažās mazskaitlīgās atradnēs 
teritorijas dienvidu daļā.

147. att. Pallasa sausserdis – 
Rietumlatvijā un Piejūras zemienē 

retumis sastopama krūmu suga, 
kas Ķemeru Nacionālajā parka 

piejūras daļā ir samērā parasta. Šis 
krūms sastopams mitrās kaļķainās 

pļavās un zāļu purvos, kā arī 
retumis pārmitros lapkoku mežos.

Retas, aizsargājamas sugas
Kopumā Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu floras sarakstā iekļauta 

131 aizsargājama suga3 – sugas, kas vismaz reizi konstatētas šajā teritorijā. 
Tomēr mūsdienās (2016.  gadā, šīs grāmatas sagatavošanas laikā) bija droši 
zināms, ka sastopama tikai 91 suga (2. tab.). Divas no sugām (naudiņu saulrozīte 
Helianthemum nummularium un atvašu saulrietenis Jovibarba globifera) Latvijā ir 
ar divējādu raksturu – tās ir sastopamas savvaļā, bet tai pašā laikā tiek kultivētas kā 
krāšņumaugi. Tāpēc šo sugu izcelsme Ķemeru Nacionālajā parkā paliek neskaidra 
– iespējams, tās ir dārzbēgļi.

Septiņpadsmit aizsargājamo sarakstos iekļautās sugas bija izzudušas (pēc 
vairākkārtējas atradņu inventarizācijas un visas teritorijas apsekošanas nav 
atrastas). Lielākā daļa šo sugu ir uz izzušanas robežas vai izzudušas visā Latvijā, 
galvenokārt tāpēc, ka tām piemērotie biotopi būtiski sarukuši vai gandrīz izzuduši 
– lielākoties tās ir sugas, kas aug skrajā veģetācijā, arī pļavu un purvu sugas. 
Ķemeru Nacionālajā parkā vismazāk apdraudētas ir mežiem raksturīgās augu 
sugas.

Divdesmit divu aizsargājamo sugu statuss ir neskaidrs – tās nav konstatētas 
teritorijā vairākus gadu desmitus un, visticamāk, uzskatāmas par izzudušām, lai 
arī tas neizslēdz iespēju tās atkal atrast agrākajās vai jaunās atradnēs. Iespējams, 
arī agrāk šo sugu atradnes bijušas tik mazskaitlīgas vai grūti atrodamas, ka tās 
pēdējā laikā nav uzietas, lai gan dabā pastāv. Šo sugu grupā ir galvenokārt pļavu 
un purvu sugas, kā arī atsevišķas mežu sugas un ūdeņu sugas (3. tab.).

3   Šajā grāmatā par aizsargājamu sugu tiek sauktas sugas, kas iekļautas vai nu Latvijas Sarkanajā 
grāmatā (Andrušaitis (red.) 2003) vai Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumos Nr. 396 „Noteikumi 
par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, vai 
abos.
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Ne attiecībā uz izzudušām sugām, ne sugām, kas, visticamāk, izzudušas no 
teritorijas, nevar izslēgt iespēju, ka tās atkal tiek atkārtoti atrastas apvidos, kur tās 
konstatētas agrāk, vai citviet, kur ir tām piemēroti biotopi. Šis vērtējums atspoguļo 
vienīgi situāciju 2016.  gadā. Atkārtotas atrašanas iespēju apliecina dažu sugu 
konstatēšana pēc ilga laika, kad tās jau šķietami bija izzudušas – piemēram, sīkziedu 
žibulītis Euphrasia micrantha, kas pēdējoreiz teritorijā konstatēts 1924. gadā, bet 
atkārtoti, lai gan citā atradnē – tikai 2016. gadā; sīkziedu neaizmirstule Myosotis 
sparsiflora, kas konstatēta 1955. gadā, bet nākamreiz tikai 2009. gadā; dižā jāņeglīte 
Pedicularis sceptrum-carolinum, kas konstatēta 1922.  gadā, bet nākamreiz tikai 
2009. gadā, lai arī citā vietā; meža vizbulis Anemone sylvestris – konstatēts 20. gs. 
sākumā, bet nākamreiz – 2010. un 2013. gadā.

Lielākā daļa aizsargājamo sugu teritorijā sastopamas reti vai ļoti reti. 
Dažas aizsargājamās sugas turpretī ir atrodamas diezgan bieži – tādas ir 
sugas, kas sastopamas galvenokārt piejūrā kaļķainās augtenēs – šādi apstākļi 
Ķemeru Nacionālajā parkā ir samērā izplatīti (dižā aslape Cladium mariscus, 
rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, parastā kreimule Pinguicula vulgaris, 
bezdelīgactiņa Primula farinosa). Relatīvi bieži sastopamām aizsargājamām 
sugām pieskaitāmas mežu sugas gada staipeknis Lycopodium annotinum, apdzira 
Huperzia selago, Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii. Šīs sugas nav saistītas 
ar specifiskiem apstākļiem un samērā bieži sastopamas mežsaimnieciskās darbības 
mazietekmētos un dabiskos mežos. Relatīvi bieži sastopama arī biotopu izvēles 
ziņā nespecifiskā zālāju suga Baltijas dzegužpirkstīte D. baltica.

2. tabula. Aizsargājamās vaskulāro augu sugas Ķemeru Nacionālajā parkā.

Alliaria petiolata – ārstniecības ķiplocene
Allium scorodoprasum – ķiploku sīpols
Allium ursinum – laksis
Anemone sylvestris – meža vizbulis
Anthylis maritima – jūrmalas pērkoņamoliņš
Asplenium trichomanes – plūksnu sīkpaparde
Atriplex calotheca – skaistaugļu balodene
Atriplex glabriuscula – kailā balodene
Botrychium matricariifolium – zarainā 
ķekarpaparde
Botrychium virginianum – Virdžīnijas 
ķekarpaparde
Bromopsis benekenii – Benekena zaķauza
Carex buxbaumii – Buksbauma grīslis
Carex davalliana – Devela grīslis
Carex ornithopoda – pleznveida grīslis
Carex otrubae – Otruba grīslis
Carex paupercula – palu grīslis
Carex reichenbachii – Reihenbaha grīslis
Carex scandinavica – Skandināvijas grīslis
Centaurium littorale – jūrmalas augstiņš
Centaurium pulchellum – skaistais augstiņš
Ceratophyllum submersum – pusgrimusī raglape
Cladium mariscus – dižā aslape
Conioselinum tataricum – Tatārijas stobulis
Corallorhiza trifida – trejdaivu koraļļsakne
Corispermum intermedium – jūrmalas kamieļzāle
Corynephorus canescens – iesirmā kāpsmildzene
Crepis praemorsa – krūmu cietpiene
Cyperus fuscus – brūnais dižmeldrs
Cypripedium calceolus – dzeltenā dzegužkurpīte
Dactylorhiza baltica – Baltijas dzegužpirkstīte
Dactylorhiza cruenta – asinssarkanā 
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza fuchsii – Fuksa dzegužpirkstīte
Dactyorhiza incarnata – stāvlapu dzegužpirkstīte
Dactylorhiza maculata – plankumainā 
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza ochroleuca – iedzeltenā 
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza russowii – Rusova dzegužpirkstīte
Dentaria bulbifera – sīpoliņu zobainīte
Dianthus arenarius – smiltāja neļķe
Diphasiastrum complanatum – parastais 
plakanstaipeknis
Drosera intermedia – vidējā rasene
Euphorbia palustris – purva dievkrēsliņš
Euphrasia micrantha – sīkziedu žibulītis
Festuca altissima – meža auzene
Gentianella amarella – rūgtā drudzenīte
Gladiolus imbricatus – jumstiņu gladiola
Hammarbya paludosa – purva sūnene

Helianthemum nummularium – naudiņu 
saulrozīte
Huperzia selago – apdzira
Hypericum hirsutum – pūkainā asinszāle
Jovibarba globifera – atvašu saulrietenis
Juncus balticus – Baltijas donis
Juncus bulbosus – sīpoliņu donis
Laserpitium latifolium – platlapu bezgale
Lathyrus linifolius – kalnu dedestiņa
Lathyrus niger – melnējošā dedestiņa
Lemna gibba – kuprainais ūdenszieds
Liparis loeselii – Lēzela lipare
Listera cordata – sirdsveida divlape
Lonicera caerulea ssp. palasii – Pallasa 
sausserdis
Lycopodiella inundata – palu staipeknītis
Lycopodium annotinum – gada staipeknis
Lycopodium clavatum – vālīšu staipeknis
Malaxis monophyllos – purvāja vienlape
Myosotis sparsiflora – sīkziedu neaizmirstule
Myrica gale – parastā purvmirte
Najas marina – jūras najāda
Onobrychis arenaria – smiltāju esparsete 
Orchis mascula – vīru dzegužpuķe
Orobanche elatior – lielā brūnkāte
Orobanche pallidiflora – bālziedu brūnkāte
Pedicularis sceptrum-carolinum – dižā 
jāņeglīte
Persicaria mitis – maigā blussūrene
Peucedanum oreoselinum – kalnu rūgtdille 
Pimpinella major – lielā noraga
Pinguicula vulgaris – parastā kreimule
Primula farinosa – bezdelīgactiņa
Pulsatilla patens – meža silpurene
Pulsatilla pratensis – pļavas silpurene
Ranunculus bulbosus – sīpoliņu gundega
Rosa coriifolia – ādlapainā roze
Saussurea esthonica – Igaunijas rūgtlape
Schoenus ferrugineus – rūsganā melncere
Sparganium angustifolium – šaurlapu 
ežgalvīte
Taraxacum palustre – purva pienene
Taxus baccata – ogu īve
Tragopogon heterospermus – pūkainais 
plostbārdis
Trichophorum cespitosum – ciņu mazmeldrs
Triglochin maritimum – jūrmalas āžloks
Vicia tenuifolia – smalklapu vīķis
Vincetoxicum hirundinaria – ārstniecības 
indaine
Viola uliginosa – dūkstu vijolīte
Zannichellia palustris – purva diedzene
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3. tabula. Izzudušās un, visticamāk, izzudušās aizsargājamās vaskulāro 
augu sugas Ķemeru Nacionālajā parkā.

Izzudušās sugas
Sugas ar neskaidru statusu 

(ticams, ka izzudušas)
Blysmus rufus – rūsganā blizme
Botrychium simplex – vienkāršā 
ķekarpaparde
Crassula aquatica – ūdens biezlapīte
Delphinium elatum – augstais gaiļpiesis
Filago minima – mazā pūtele
Gentiana cruciata – krustlapu drudzene
Gentiana pneumonanthe – tumšzilā 
drudzene
Gypsophila fastigiata – garkātu ģipsene
Herminium monorchis – vienguma 
hermīnija
Hydrocotyle vulgaris – parastā vairoglape
Inula britannica – britu staģe
Iris sibirica – Sibīrijas skalbe
Radiola linoides – linu starenīte
Ranunculus lanuginosus – villainā 
gundega
Sisymbrium supinum – zemā žodzene
Saxifraga hirculus – dzeltenā 
akmeņlauzīte
Stellaria crassifolia – biezlapu virza

Allium vineale – vīnkalnu sīpols
Alopecurus arundinaceus – niedru lapsaste
Atriplex longipes – garkātu balodene
Batrachium baudotii – jūras ūdensgundega
Botrychium multifidum – plūksnu 
ķekarpaparde
Callitriche hermaphroditica – rudens 
ūdenīte
Carex brizoides – vizuļu grīslis
Carex demissa – zemieņu grīslis
Carex ligerica – Ligēras grīslis
Carex rhizina – pēdveida grīslis
Catabrosa aquatica – ūdeņu avotene
Galium trifidum – trejdaļu  madara
Gentianella uliginosa – dūkstu 
drudzenīte
Juncus gerardii – Žerāra donis
Juncus squarrosus – skrajais donis
Linaria loeselii – Lēzela vīrcele
Montia fontana – avotu montija
Myosotis ramosissima – pakalnu 
neaizmirstule
Myriophyllum alternifolium – 
pamīšziedu daudzlape
Onobrychis arenaria – smiltāju 
esparsete
Pyrola media – vidējā ziemciete
Trifolium dubium – sīkais āboliņš

Dažu aizsargājamo sugu atradnes ir stabilas un zināmas jau daudzus gadu 
desmitus vai pat gandrīz pusotru gadsimtu. Tas nozīmē, ka apstākļi atradnēs 
saglabājas maz mainīgi un joprojām ir šīm sugām piemēroti. Šeit kā piemērus var 
minēt vairākas dzeltenās dzegužkurpītes Cypripedium calceolus atradnes Ķemeru 
un Apšuciema apkārtnē, kas botāniķiem zināmas jau kopš 19. gs. beigām un 20. gs. 

sākuma, plūksnu sīkpapardes Asplenium trichomanes atradni pie Smārdes, kas 
botāniķu redzeslokā ir jau vismaz kopš 20. gs. 40. gadiem, lakša Allium ursinum 
atradnes Kaņiera apkārtnē, kas dokumentētas jau 20. gs. sākumā.

Tātad daudz aizsargājamo sugu izzudušas vai, visticamāk, izzudušas (kopā 40 
sugas). Tomēr pēdējos gados aizsargājamo sugu sarakstā nākušas klāt dažas no 
jauna atrastas sugas, kas teritorijā agrāk nebija konstatētas. Te minama krūmu 
cietpiene  Crepis praemorsa (pirmoreiz atrasta 2007. gadā, aug kaļķainos zālājos), 
zarainā ķekarpaparde Botrychium matricariifolium (pirmoreiz atrasta 2009. gadā 
sausā zālājā-aizaugošā virsājā), meža auzene Festuca altissima (pirmoreiz atrasta 
2012.  gadā dabiskos meža biotopos), ādlapainā roze Rosa coriifolia (pirmoreiz 
atrasta 2016. gadā kāpu mežā), smalklapu vīķis Vicia tenuifolia (pirmoreiz atrasts 
2009. gadā sausās mežmalās). 

Lielākā daļa aizsargājamo sugu saistītas ar dabiskiem vai daļēji dabiskiem 
biotopiem – mežiem, purviem, neielabotiem zālājiem, jūras krastu, avotiem. 
Tikai dažas konstatētas cilvēka būtiski pārveidotos vai mākslīgi radītos biotopos – 
tātad šo sugu izdzīvošanai būtiski ir traucējumi vai eitrofi apstākļi. Šo sugu grupā 
ieskaitāms sīkziedu žibulītis Euphrasia micrantha, sīkziedu neaizmirstule Myosotis 
sparsiflora, ārstniecības ķiplocene Alliaria petoliata, zemā žodzene Sisybrium 
supinum, jūrmalas augstiņš Centaurium littorale, skaistais augstiņš C. pulchellum 
(zālieni, nezālienes, mākslīgi veidots dolomīta substrāts). Ar cilvēka radītiem 
traucējumiem, reizēm pat pilnīgi pārveidotiem apstākļiem Ķemeru Nacionālajā 
parkā saistītas arī bezdelīgactiņa Primula farinosa, dižā aslape Cladium mariscus, 
jūrmalas āžloks Triglochin palustris, Lēzela lipare Liparis loeselii, palu staipeknītis 
Lycopodiella inundata, Skandināvijas grīslis Carex scandinavica (izstrādāti smilts-
grants un dolomīta karjeri, izstrādātas kūdras ieguves vietas). Tomēr šādi apstākļi 
ir reti, raksturīgi ar nesaslēgtu, skraju augāju, kurā ir maza citu sugu konkurence, 
kas ļauj šīm retajām sugām izdzīvot.

Svešzemju sugas
Vairums no 148 Ķemeru Nacionālajā parkā savvaļā konstatētajām svešzemju 

sugām ir sastopamas reti vai pat ļoti reti. To starpā ir gan dārzbēgļu, gan 
adventīvas (ievazātas) sugas. Svešzemju sugu, kam piemīt invazīvu sugu pazīmes 
– tās strauji izplatās, izspiež vietējās sugas, veido monodominatas audzes – nav 
daudz: piemēram, vārpainā korinte Amelanchier spicata, puķu sprigane Impatiens 
glandulifera, plūmjlapu aronija Aronia prunifolia, Kanādas zeltgalvīte Solidago 
canadensis, krokainā roze Rosa rugosa, Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi. 
Tās pārgājušas savvaļā no dārziem un stādījumiem, kas veidoti gan nacionālā 
parka teritorijā, gan tās tuvumā. Kad populācijas savvaļā jau nostabilizējušās, 
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tās kļūst par donorteritorijām, no kurienes sugas ieviešas arvien jaunās vietās. 
Izplatīšanos savvaļā veicinājusi cilvēka darbība, piemēram, izgāztuves, kādas 
teritorijā – gan legālas, gan nelegālas ierīkotas padomju laikos, kā arī autoceļi un 
dzelzceļš, gar kuriem invazīvās sugas strauji izplatās visā valstī. Taču nozīmīgi ir arī 
dabiski faktori, piemēram, upes, pa kurām ar ūdens straumes palīdzību vairoties 
spējīgi augu fragmenti un sēklas ieceļo jaunās teritorijās, dzīvnieki (sēklas ieķeras 
apmatojumā vai tiek pārnēsātas barības traktā), vējš u.  c. Invazīvo sugu starpā 
ir arī nejauši ievazātas sugas, piemēram, Kanādas jānītis Conyza canadensis, 
sīkziedu sprigane Impatiens parviflora, austrumu dižpērkone Bunias orientalis, 
blīvā skābene Rumex confertus. Lielākoties tās sastopamas nezālienēs un cilvēka 
pārveidotos biotopos, tomēr dažas sugas ieviešas arī dabiskos un mazietekmētos 
biotopos, piemēram, sīkziedu sprigane plaši izplatīta dažādos mežos, bet blīvā 
skābene – palieņu zālājos. Kopumā Ķemeru Nacionālajā parkā invazīvo sugu 
„apsēstu” vietu ir maz, tomēr to skaits pēdējā gadu desmitā pamazām pieaudzis.

Savvaļā konstatētas arī nacionālajā parkā retas dārzbēgļu sugas, kuru 
izplatīšanos ierobežo gan tas, ka tās stādītas reti – tātad pastāv maz iespēju, ka 
tās „izbēgs” no dārziem, vai to izplatīšanos ierobežo dažādi faktori – piemērotu 
augšanas apstākļu trūkums, nepiemērots klimats u.  c. Tādas sugas Ķemeru 
Nacionālajā parkā ir, piemēram, zeltainā jāņoga Ribes aureum, lauku kļava Acer 
campestre, milzu zeltgalvīte Solidago serotinoides, Japānas un Sahalīnas dižsūrenes 
Reynoutria japonica un R. sachalinensis.

Nelielu daļu no svešzemju sugu kopuma veido retas ievazātās (adventīvās) 
sugas. Tām, izņemot invazīvās sugas, parasti raksturīga atradņu nestabilitāte – 
tās ir nenoturīgas un drīz pēc ieviešanās atkal izzūd. Izzudušu adventīvo sugu 
starpā, kas teritorijā konstatētas pirms 2000. gada, ir, piemēram, pūkainā aslaiviņa 
Oxytropus pilosus, mārsilu pūķgalve Dracocephalum thymiflorum, vairākas kaķastu 
Amaranthus sugas. Pēdējā gadu desmitā konstatētas arī citas adventīvas sugas, kas 
parasti nākamajos gados izzudušas – piemēram, pakalnu sālszāle Salsola collina, 
mazā eragroste Eragrostis minor, jumtu lāčauza Anisantha tectorum, vērmeļlapu 
ambrozija Ambrosia artemisiifolia. Noturīgākas populācijas veido, piemēram, 
maura kumelīte Lepidotheca suaveolens, skropstainā krustmadara Cruciata 
laevipes, Eiropas zaķskābene Oxalis stricta. Vietām pludmalēs un embrionālajās 
kāpās konstatēta platspārnu kamieļzāle Corispermum leptopterum, kas dabiskajos 
jūras krasta biotopos izspiež vietējo, Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastē 
endēmo jūrmalas kamieļzāli C.  intermedium (Peyrat 2010; P.  Evarts-Bunders, 
pers. ziņ.).

Izteiktas izplatības īpatnības
Augu sugu izplatība nav nejauša, lielākoties tā atspoguļo dabas apstākļu 

īpatnības un daudzveidību. Veģetācijas raksturs, līdz ar to arī augu sugu izplatība, 
ir cieši saistīti ar  konkrētiem apstākļiem, tādējādi pēc sugu izplatības nereti var 
„nolasīt” konkrētās teritorijas iezīmes.

Izplatības kopsakarības vislabāk parāda sugas, kas pielāgojušās specifiskiem 
apstākļiem. Indiferentām sugām – tādām, kas pielāgojušās plašam apstākļu 
spektram – izplatības kopsakarības ir vāji izteiktas. Izteiktas izplatības kopsakarības 
veidojas galvenokārt saistībā ar augsnes īpašībām un ainavas struktūru, tomēr 
liela loma ir arī cilvēka ietekmei, īpaši zemes lietojuma veidiem un zemes virsas 
pārveidotības pakāpei. Domājams, tas ir būtiskākais faktors, kāpēc Ķemeru 
Nacionālā parka ziemeļu daļa (augšpus Rīgas–Ventspils šosejas) ir bagātāka ar 
specifiskām un retām sugām, nekā dienvidu daļa, kas savukārt ir vaskulāro augu 
daudzveidības ziņā „parastāka”. Visticamāk, to sekmējusi plašā mežu meliorācija 
un intensīvo lauksaimniecības zemju ierīkošana, it īpaši teritorijas dienvidrietumu 
daļā. Tas veicinājis „parasto”, bieži sastopamo, indiferento sugu dominanci. 
Respektīvi, lielāks specifisko sugu skaits un izteiktākas floras īpatnības raksturīgas 
cilvēka darbības mazāk pārveidotos, dabiskākos apvidos. 

Sugu izplatības kopsakarības nosaka arī ekosistēmu stabilitāte un dabiskums. 
Šeit kā piemēru var izmantot veco, dabisko mežu un pārmitro rakstursugas, kas 
nacionālā parka robežās sastopamas tikai noteiktos apvidos, lai arī kopumā valstī 
nav īpaši retas. Tāpat, izmantojot sugu izplatības kartes, „nolasāma” dabisko zālāju 
izplatība – daļēji tos mūsdienu ainavā aizvieto ceļmalas, kur reizēm ir zālājiem 
līdzīgi apstākļi (ja tās regulāri pļauj) (4. tab.).

Šķietamu ietekmi var radīt arī klimata īpatnības – samērā daudzas sugas 
sastopamas tikai gar jūras krastu vai, ja dziļāk iekšzemē, tad tikai teritorijas 
austrumu un ziemeļaustrumu daļā (skat. Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu 
izplatības kartes, IV daļa). Tomēr te jāņem vērā, ka nacionālā parka teritorija nav 
tik liela, lai tās robežās klimats būtiski atšķirtos, tāpēc lielākā ietekme, visticamāk, 
ir reljefam un augsnes cilmiežiem, kas savukārt saistīti arī ar reljefa raksturu. 
Nacionālā parka teritorija reljefa un augšņu apstākļu ziņā nav viendabīga, un tas 
ietekmē arī sugu izplatības raksturu.

Izteiktākās izplatības kopsakarības novērotas kaļķaino augteņu sugām 
(piemēri – 4. tab., 148., 149. att.) un sugām, kas saistītas ar jūras piekrasti (4. tab., 
150., 151.  att.). Jūras piekrastes sugas gandrīz nekad nav sastopamas tālāk par 
jūras piekrastes kāpām, retos gadījumos lokālu apstākļu piemērotības dēļ – kā 
izolētas salveida atradnes dziļāk iekšzemē. Kaļķaino augteņu sugas sastopamas 
gandrīz tikai nacionālā parka austrumu, ziemeļaustrumu un ziemeļu daļā, kur 
tuvu zemes virskārtai atsedzas dolomīts un citi karbonātiski pamatieži (2. att.). 
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Atsevišķas kalcifīto sugu atradnes ir arī dolomīta ieguves rajonā nacionālā parka 
dienvidaustrumu daļā Kaļķa apkārtnē un kaļķainu sērūdeņu izplūdes rajonos 
augstajos purvos. Dažkārt tām piemēroti apstākļi izveidojušies arī citās teritorijas 
daļā lokālu ietekmju dēļ (ceļmalas ar kaļķainu substrātu, grāvmalas u. c.).

148. att. Plūksnainās īskājes 
Brachypodium pinnatum 
izplatība Ķemeru Nacionālajā 
parkā.

149. att. Purva atālenes 
Parnassia palustris izplatība 
Ķemeru Nacionālajā parkā.

150. att. Biezlapainās sālsvirzas 
Honckenya peploides izplatība 
Ķemeru Nacionālajā parkā.

151. att. Smiltāja kāpukvieša 
Leymus arenarius izplatība 
Ķemeru Nacionālajā parkā.

Samērā daudz sugu saistītas ar sausām, smilšainām augsnēm mežos, lielākoties 
kāpu mežiem gan jūras krastā, gan dziļāk iekšzemē, gan sausiem, smilšainiem 
zālājiem un atmatām (4.  tab., 152., 153. att.). Vesela sugu grupa saistīta tikai ar 
purviem – šeit atsevišķi var nodalīt augsto purvu sugas, kā arī pārejas un purvu 
apmaļu sugas (4. tab., 154., 155. att.).

152. att. Parastās miltenes 
Arctostaphyllos uva-ursi 

izplatība Ķemeru Nacionālajā 
parkā.

153. att. Tumšsarkanās 
dzeguzenes Epipactis 

atrorubens izplatība Ķemeru 
Nacionālajā parkā.

154. att. Ārkausas kasandras 
Chamaedaphne calyculata 

izplatība Ķemeru Nacionālajā 
parkā.

155. att. Apaļlapu rasenes 
Drosera rotundifolia izplatība 

Ķemeru Nacionālajā parkā.

Atsevišķu sugu izplatība izteikti saistīta ar upēm, to krastiem un ielejām – gan tur 
piemēroto augšanas apstākļu dēļ, gan tāpēc, ka upes kalpo kā šo sugu izplatīšanās 
ceļi (4. tab., 156., 157. att.). Šos upju „ceļus” ne tikai Ķemeru Nacionālajā parkā, 
bet visā valstī arvien biežāk izmanto arī invazīvas svešzemju sugas, īpaši tādas, kas 
to izcelsmes reģionā raksturīgas pārmitros apstākļos un upju krastos.

156. att. Dižzirdzenes Angelica 
archangelica izplatība Ķemeru 

Nacionālajā parkā.

157. att. Parastā pabērza 
Rhamnus cathartica izplatība 

Ķemeru Nacionālajā parkā.

149. attēls

151. attēls

148. attēls

150. attēls

153. attēls

155. attēls

152. attēls

154. attēls

157. attēls156. attēls
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4. tabula. Raksturīgākās sugas ar izteiktām izplatības īpatnībām Ķemeru 
Nacionālajā parkā.

Jūras krasts

Atriplex calotheca – skaistaugļu balodene
Atriplex littoralis – jūrmalas balodene
Bolboschoenus maritimus – jūrmalas 
gumumeldrs
(Carex arenaria – smiltāja grīslis)
Dianthus arenarius – smiltāja neļķe

Honckenya peploides – biezlapainā sālsvirza
Koeleria glauca – zilganā kelērija
Leymus arenarius – smiltāja kāpukviesis
Tragopogon heterospermus – pūkainais 
plostbārdis

Upes, upju krasti un upju ielejas

Angelica archangelica – dižzirdzene
Berula erecta – stāvā berula
Cicuta virosa – indīgais velnarutks
Conioselinum tataricum – Tatārijas stobulis
Glyceria maxima – dižā ūdenszāle

Mentha aquatica – ūdens mētra
Rhamnus cathartica – parastais pabērzs
Rumex hydrolapathum – krastmalas 
skābene
Rumex aquaticus – ūdens skābene
Stratiotes aloides – parastais elsis

Sausas, smilšainas augsnes (priežu meži, sausi zālāji un atmatas)

Antennaria dioica – divmāju kaķpēdiņa
Arctostaphyllos uva-ursi – parastā miltene
Astragalus arenarius – smiltāja tragantzirnis
Carex ericetorum – virsāja grīslis
Chimaphilla umbellata – čemuru palēks
Dianthus deltoides – dzirkstelīte
Epipactis atrorubens – tumšsarkanā dzeguzene
Geranium sanguineum – asinssarkanā 
gandrene

Jasione montana – kalnu norgalvīte
Lathyrus niger – melnējošā dedesiņa
Lycopodium clavatum – vālīšu staipeknis
Pulsatilla patens – meža silpurene
Pulsatilla pratensis – pļavas silpurene
(Sieglingia decumbens – pazvilā 
misiņsmilga)
Veronica spicata – vārpu veronika
(Senecio jakobaea – Jēkaba krustaine)

Vecie dabiskie meži (veci boreāli meži un pārmitri lapkoku meži)

Cardamine amara – rūgtā ķērsa
Chrysosplenium alternifolium – pamīšlapu 
pakrēslīte
Impatiens noli-tangere – meža sprigane
Botrychium virginianum – Virdžīnijas 
ķekarpaparde
Carex remota – attālvārpu grīslis
Galium odoratum – smaržīgā madara

Linnaea borealis – ziemeļu linneja
Goodyera repens – ložņu saulenīte
Listera cordata – sirdsveida divlape
Pulmonaria obscura – parastais lakacis
Ranunculus cassubicus – Kasūbijas gundega
Sanicula europaea – Eiropas dziedenīte
Stachys sylvatica – meža sārmene
Stellaria holostea – spuļģītis

Pārejas purvi un purvu malas

Carex dioica – divmāju grīslis
Calla palustris – purva cūkausis
Carex echinata – aslapu grīslis
Carex globularis – apaļvārpu grīslis

Carex pauciflora – mazziedu grīslis
Carex paupercula – palu grīslis
Dactylorhiza russowii – Rusova 
dzegužpirkstīte

Augstie purvi

Carex limosa – dūkstu grīslis
Chamaedaphne calyculata – ārkausa kasandra
Drosera rotundifolia – apaļlapu rasene

Drosera × obovata – ieapaļā rasene
Rhynchospora alba – parastais balmeldrs
Scheuchzeria palustris – purva šeihcērija

Kaļķainas augtenes

Blysmus compressus – plakanā blizme
Brachypodium pinnatum – plūksnainā īskāje
Campanula cervicaria – briežu pulkstenīte
Campanula rapunculoides – tīruma 
pulkstenīte
Carex buxbaumii – Buksbauma grīslis
Carex capillaris – matveida grīslis
Carex hostiana – Hosta grīslis
Carex lepidocarpa – zvīņaugļu grīslis
Carex ornithopoda – pleznveida grīslis
Carex otrubae – Otruba grīslis
Carex scandinavica – Skandināvijas grīslis
Centarium littorale – jūrmalas augstiņš
Cirsium acaule – zemais dadzis
Cirsium heterophyllum – dažādlapu dadzis
Cypripedium calceolus – dzeltenā 
dzegužkurpīte
Cladium mariscus – dižā aslape
Crepis praemorsa – krūmu cietpiene
Dactylorhiza incarnata – stāvlapu 
dzegužpirkstīte

Dactylorhiza ochroleuca – iedzeltenā 
dzegužpirkstīte
Epipactis palustris – purva dzeguzene
Equisetum variegatum – raibā kosa
Galium verum – īstā madara
Gymnadenia conopsea – odu gimnadēnija
Juncus balticus – Baltijas donis
Liparis loeselii – Lēzela lipare
(Linum catharticum – pļavas liniņš)
Lonicera caerulea ssp. pallasii – Pallasa 
sausserdis
(Ophioglossum vulgatum – parastā 
čūskmēlīte)
Parnassia palustris – purva atālene
Pinguicula vulgaris – parastā kreimule
Primula farinosa – bezdelīgactiņa
Ranunculus polyanthemos – daudzziedu 
gundega
Schoenus ferrugineus – rūsganā melncere
Sesleria caerulea – zilganā seslērija
(Succisa pratensis – pļavas vilkmēle)
(Utricularia intermedia – vidējā pūslene)

Dabiskie zālāji un ceļmalas (zālāju „aizvietotājbiotopi”)

Briza media – parastais vizulis
Cardamine pratensis – pļavas ķērsa
Carlina vulgaris – parastais zeltdadzis
Carum carvi – pļavas ķimene
Galium boreale – ziemeļu madara
Geranium palustre – purva gandrene
Gladiolus imbricatus – jumstiņu gladiola
Helicotrichon pubescens – pūkainā pļavauzīte
Lathyrus palustris – purva dedestiņa 

Pimpinella saxifraga – klinšu noraga
Leontodon hispidus – matainā vēlpiene*
Plantago media – vidējā ceļteka
Polygala amarella – rūgtā ziepenīte
Primula veris – gaiļbiksīte
Ptarmica vulgaris – šķavu ķērmelīte
Trifolium montanum – kalnu āboliņš
Tragopogon pratensis – pļavas plostbārdis*
Trollius europaeus – Eiropas saulpurene

Iekavās – sugas, kuru saistība ar konkrētajiem apstākļiem nav ļoti izteikta.
* Sugas, kurām nav sagatavotas izplatības kartes, taču ir novērota saistība ar  
 dabiskajiem zālājiem un tiem līdzīgiem biotopiem.
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Ainavas pārmaiņu un zemes izmantošanas prakses ietekme 
uz floru

Ķemeru Nacionālajā parkā dominē dabiskas ainavas – meži un purvi, kā arī 
ir samērā daudz dabisko zālāju, lai gan tie aizņem proporcionāli nelielas platības. 
Liela daļa augu sugu saistītas ar šiem biotopiem. Florā dominē zālāju sugas, taču 
ir arī daudz mežu un purvu sugu (skat. Sugu piederība biotopiem).

Lai gan nacionālā parka ainavā joprojām dominē dabiskas un relatīvi maz 
pārveidotas ekosistēmas, iepriekšējo divu gadsimtu laikā to ir ietekmējusi cilvēka 
darbība: teritorija kļuvusi vairāk apdzīvota un vairāk apbūvēta, tajā izveidoti 
autoceļi un dzelzceļa līnija, elektrolīniju un gāzes vadu trases, izstrādāti purvi, 
izcirsti, izdeguši un atkal atjaunoti meži, nosusināti meži un purvi. Šajā laika 
periodā ir iekoptas jaunas lauksaimniecības zemes – pļavas un tīrumi, no kuriem 
daļa 21. gs. sākumā jau atkal bija dabiski apmežojušies (158. att.). Šīs pārmaiņas 
atstājušas pēdas arī teritorijas floras sastāvā. Nav pamata apgalvot, ka mazinājusies 
sugu bagātība – tieši otrādi – pateicoties cilvēka ietekmei, flora ir kļuvusi sugām 
bagātāka. Droši zināms, ka cilvēka tiešas vai netiešas ietekmes dēļ iznīkušas 
vairākas retas sugas, toties teritorijā ienākušas daudzas jaunas sugas, kuru šeit 
pirms pāris gadsimtiem nebija. Cilvēka saimnieciskajai darbībai vienlaikus ir 
gan pozitīva, gan negatīva ietekme – flora var bagātināties gan ar vietējām sugām 
(piemēram, iekopjot pļavas), gan tajā var ieviesties svešzemju sugas, no kurām daļa 
ir invazīvas ar nelabvēlīgu ietekmi uz vietējo floru, ekosistēmām un to funkcijām.

158. att. Piemērs ainavu pārmaiņām, aizaugot lauksaimniecības zemēm. Attēlā – 
Antiņciems 20. gs. 90. gadu pirmajā pusē. Toreiz mūsdienās jau lielā mērā aizaugušās 
pļavas vēl bija atklātas un apsaimniekotas, ciema ainavā vēl bija manāmas siena 
kaudzes un pa kādam mājlopam, kā arī daži nelieli tīrumi. 21. gs. sākumā pieaugusi 
interese šīs teritorijas apbūvēt, kas nozīmē, ka cerības saglabāt un uzturēt tradicionālo, 
nu jau pagātnes ainavu arvien vairāk sarūk. Foto: Andis Liepa.

Ar cilvēka pārveidotu vidi visciešāk saistītas ruderālas un svešzemju sugu, kuru 
skaits kopš 19. gs. teritorijā noteikti ir palielinājies. Iespējams, ar laiku iekopjot 
pļavas, teritorijā ieviesās vairāk klaju, atklātu biotopu sugu – lai gan, pļavām un 
ganībām atkal aizaugot, daļa no tām atkal, iespējams, izzuda. Līdzīgi droši vien 
notika ar tīrumu sugām. Ticams, ka bez ietekmes uz floras sastāvu nepalika arī 
kūdras ieguve – tādā veidā varēja tikt iznīcinātas vismaz dažu augu sugu atradnes, 
pirms tās tika apzinātas un reģistrētas. Taču, tā kā pirms 20. gs. beigām teritorijā 
nebija vispārējas floras inventarizācijas, lielākā daļa šādu sugu ienākšanas un 
izzušanas faktu paliek neizzināti un nav iespēju rekonstruēt agrāko floras sastāvu.

Daudzu sugu ienākšana un izzušana saistīta ar zemes lietojuma maiņu vai 
dabisku mainību. Ainavas pārmaiņu procesi ne tikai lokāli, bet arī valsts un pat 
reģionālā līmenī ir līdzīgi un cieši saistīti ar sociālekonomiskām pārmaiņām, 
arī cilvēku dzīvesveida un zemes izmantošanas prakses pārmaiņām, t.  i., 
paņēmieniem, kā tiek apsaimniekota zeme. Te kā lielisks piemērs noder faktiski no 
Latvijas un tagadējās Ķemeru Nacionālā parka teritorijas floras izzudušās nezāļu 
sugas – lauka kokalis Agrostemma githago, linu idra Camelina alyssum, mazais 
sūricis Pulicaria vulgaris. Tās izzudušas, visticamāk, lauksaimniecībā izmantoto 
paņēmienu, tehnikas un intensitātes pārmaiņu dēļ. Šīs nezāles bija samērā vai pat 
ļoti bieži sastopamas vēl 19. gs., kad zeme tika apstrādāta ar tradicionālām, maz 
intensīvām metodēm, bet izzuda, ieviešoties efektīvākām nezāļu apkarošanas, 
tostarp ķīmiskās apkarošanas, metodēm. Šīs sugas ir izzudušas ne tikai no Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijas, kur kādreiz tās droši vien bija parastas tīrumos, bet 
gandrīz izzudušas arī no Latvijas un plašāka reģiona floras.

Cits saimniekošanas prakses pārmaiņu piemērs ir pļavas un ganības. Zālāju 
sugu izplatīšanos un līdz ar to arī sastopamību un zālāju augāja daudzveidību 
agrāk ietekmēja siena un mājlopu pārvadāšana no vienām pļavām un ganībām uz 
citām. Augu sēklas tika pārvietotas, pieķeroties dzīvnieku apmatojumam, sēklas 
tika pārvadātas ar siena kravām, tās vedot bieži vien krietni lielos attālumos 
(Rūsiņa (red.) 2017). Mūsdienās šādas agrāk gluži parastas darbības tikpat kā 
vairs nenotiek. Siens tiek pārvadāts tikai nelielos attālumos vai vispār nemaz, jo 
nav nepieciešamības, vai arī tiek pārvadāta plēves ruļļos ietīta zaļbarība.
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Jumstiņu gladiolas ceļojumi

Siena vākšana un vaļēja siena vešana 
Slokas Aklā ezera pļavā 2014. gadā.

Piemērs agrākās pļavu apsaimniekošanas prakses nozīmei Ķemeru 
Nacionālā parka pļavās ir jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus. Šis 
krāšņais, reti sastopamais augs, iespējams, vairākās savās tagadējās atradnēs 
Ķemeru Nacionālajā parkā nonācis, pateicoties siena pārvadāšanai. Pēc 
vietējo iedzīvotāju nostāstiem, kādreiz siens šajā teritorijā vadāts diezgan 
tālu, jo Ķemeros un Kaņiera piekrastes ciemos – Antiņciemā un Čaukciemā 
– zālāju nepietika, turklāt daļu no tiem izmantoja ganīšanai. Tāpēc daļu siena 
gādāja un veda no Lielupes palieņu pļavām, plašā apvidus no Slokas līdz 
Kalnciema tiltam. Mūsdienās jumstiņu gladiola, tipiska dabisko, neuzarto 
Lielupes pļavu iemītniece, sastopama arī Antiņciemā, Čaukciemā un pie 
Slokas, kā arī gar meža ceļiem Krāču kalnos un pa ceļam no Odiņiem uz 
Krāču kalniem – maršrutā, ko, visticamāk, varēja izmantot siena vešanai. 
Lai arī tas ir tikai minējums, iespējams, jumstiņu gladiola šajās atradnēs 
nonāca, pateicoties siena pārvadāšanai.

Dabisko zālāju aizaugšanas un apbūvēšanas dēļ arvien lielāku lomu iegūst 
cilvēka darbības būtiski pārveidoti biotopi kā zālāju sugām potenciāli piemēroti 
biotopi – „patvērumvietas” un izplatīšanās ceļi. Tās ir autoceļu un dzelzceļu 
malas, mežu kvartālstigas, elektrolīniju un gāzes cauruļvadu trases, kas vairāk vai 
mazāk regulāri tiek uzturētas kā platas, atkrūmotas joslas, veidojot sugu ceļošanai 
nozīmīgu tīklu. Par to, cik lielu nozīmi dažu dabisko zālāju augu sugu izplatībā 
mūsdienās guvušas ceļmalas, var pārliecināties, apkopojot datus par dažu sugu 
izplatību – mūsdienās lielāko daļu šo sugu atradņu var konstatēt ceļmalās (159., 
160. att.). Tomēr ceļmalas dabisko pļavu un ganību funkcijas nevar pildīt pilnīgi, 
jo tajās reti veidojas piesātinātas, dabiskiem zālājiem raksturīgās augu sabiedrības, 
kā arī platības ir niecīgas un stipri apdraudētas neregulāras apsaimniekošanas, 
ruderalizācijas un invazīvu sugu ieviešanās riska dēļ. Tātad nozīmīgu loma floras 
pārmaiņās ir ne tikai piemēroto biotopu platībām, bet arī to savienotībai – cik 
sugām ir iespēju izplatīties un apmainīties ar ģenētisko informāciju, uzturot 
dzīvotspējīgas populācijas.

159. att. Klinšu noragas 
Pimpinella saxifraga izplatība 

Ķemeru Nacionālajā parkā.

160. att. Pūkainās pļavauzītes 
Helictotrichon pubescens 

izplatība Ķemeru Nacionālajā 
parkā.

Domājams, vismazāk floras mainību Ķemeru Nacionālajā parkā ietekmējušas 
mežu un purvu pārmaiņas. Skatot iespējamās pārmaiņas ilgākā laika periodā, daļa 
šo dabisko biotopu platību zaudētas vai būtiski pārveidotas uz mežu izciršanas un 
apdzīvojuma ekspansijas, arī kūdras ieguves un nosusināšanas rēķina. Tomēr, cik 
lielā mērā tas atstājis iespaidu uz floras sastāvu, bez iespējas salīdzināt šo sugu 
agrāko un tagadējo izplatību, nav iespējams novērtēt.

Floras daudzveidības saglabāšanas prioritātes Ķemeru 
Nacionālajā parkā

Izvērtējot floras sastāvu un tā īpatnības, secināms, ka Ķemeru Nacionālajā 
parkā prioritāra ir to vietējai savvaļas florai piederīgo vaskulāro augu sugu 
aizsardzība, 

•	 kuras ir valstī vai pat visā izplatības areālā ļoti reti sastopamas, 
•	 retās sugas, kuru populācijas Ķemeru Nacionālajā parkā veido 

nozīmīgu daļu valsts mērogā,
•	 areālu robežsugas, 
•	 reģionam un klimatiskajiem apstākļiem tipiskas sugas, kam visā valstī 

ir sarūkoša izplatība,
•	 retas sugas, kurām visā valstī ir maz piemērotu biotopu,
•	 dabisko zālāju sugas ar sarūkošu izplatību.

Valstī ļoti reti sastopamo sugu grupā ietilpst Igaunijas rūgtlape Saussurea 
esthonica un jūras najāda Najas marina. Valsts mērogā nozīmīgas populācijas 
Ķemeru Nacionālajā parkā veido aizsargājamās sugas: dzeltenā dzegužkurpīte 
Cypripedium calceolus, purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris, jūras najāda Najas 
marina‚ purva diedzene Zannichellia palustris, skaistaugļu balodene Atriplex 
calotheca. Ķemeru Nacionālajam parkam ir īpaša loma arī areālu robežsugu 
saglabāšanā (jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus‚ smiltāju esparsete Onobrychis 

160. attēls159. attēls
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arenaria‚ purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris‚ pūkainā asinsszāle Hypericum 
hirsutum).

Reģionam un klimatiskajiem apstākļiem tipisku sugu grupā ietilpst Piejūras 
zemienei un Rietumlatvijai raksturīgās sugas‚ kuras citos valsts reģionos ir 
retas vai vispār nav sastopamas. Daudzu šo sugu dzīvotnes ir retas Latvijā‚ bet 
labi pārstāvētas Ķemeru Nacionālajā parkā (īpaši kaļķaini zālāji un zāļu purvi). 
Šādu sugu piemēri ir rūsganā melncere Schoenus ferrugineus‚ parastā kreimule 
Pinguicula vulgaris‚ bezdelīgactiņa Primula farinosa‚ dižā aslape Cladium 
mariscus‚ Pallasa sausserdis Lonicera caerulea ssp. pallasii, parastā purvmirte 
Myrica gale. Piemērotu biotopu platību sarukšanas (galvenokārt dabisko zālāju 
neapsaimniekošanas, nepareizas apsaimniekošanas un transformācijas citos 
zemes lietojuma veidos dēļ) un pieaugošās fragmentācijas dēļ šīs sugas kļūst 
arvien apdraudētākas Latvijas mērogā.

Sugas, kurām visā valsts teritorijā ir maz piemērotu biotopu, ir ar skraju, 
nesaslēgtu augāju saistītas sugas (pioniersugas). Tās apdraud gan pļavu 
un ganību apsaimniekošanas prakses pārmaiņas, gan raksturīgo traucējumu 
izzušana vai būtiska samazināšanās, kā arī vides eitrofikācija. Šādas sugas Ķemeru 
Nacionālajā parkā ir palu staipeknītis Lycopodiella inundata, Skandināvijas grīslis 
Carex scandinavica, jūrmalas augstiņš Centaurium littorale un skaistais augstiņš 
C. pulchellum. Jau par izzudušu uzskatāmas linu starenīte Radiola linoides, tīruma 
pūtele Filago arvensis un no nacionālā parka izzudusī mazā pūtele F. minima.

Lai arī palikšas ārpus aizsargājamo sugu sarakstiem, prioritāri saglabājamas 
ir dabisko zālāju sugas, kuru izplatība pēdējā gadsimta laikā sarūk visā valstī. 
Ķemeru Nacionālajā parkā šo sugu kopumu veido galvenokārt kaļķaino augteņu 
sugas.

Dabas aizsardzības loma floras daudzveidības saglabāšanā 
mūsdienās

Prioritāri aizsargājamās sugas un reģionam tipisko sugu kopums veido būtisku 
daļu no teritorijas īpatnējā rakstura, tāpēc šo sugu saglabāšanā galvenā uzmanība 
būtu jāpievērš atbilstoša aizsardzības režīma nodrošināšanai un mērķtiecīgām, 
situācijai piemērotām darbībām. Atkarībā no sugas ekoloģiskajām prasībām tā 
var būt gan netraucēta dabisko procesu norise, gan regulāri traucējumi (pļaušana, 
ganīšana, substrāta atsegšana, periodiska degšana), kā arī nelabvēlīgu faktoru 
novēršana (piemēram, eitrofikācijas mazināšana vai novēršana).

Dabisku mežu un purvu sugām gandrīz vienmēr nepieciešama dabiska, 
netraucēta vide. Izņēmumi ir oligotrofie (nabadzīgie) sausieņu meži, kuros 
reizēm īpatnējā sugu kopuma saglabāšanai nepieciešama periodiska degšana. 
Traucējumu trūkuma dēļ, dabiskās sukcesijas rezultātā bagātinoties zemsedzei, 
iznīkst tādas retas vai samērā retas augu sugas kā smiltāju esparsete, silpurenes, 

plakanstaipekņi, iespējams, arī čemuru palēks – sugas, kas visvitālākās populācijas 
veido palaikam degušos mežos ar mēreni traucētu zemsedzi. Tā kā mūsdienās, 
pateicoties efektīvai mežu uguns apsardzībai, mežu ugunsgrēku ir maz, visticamāk, 
šo sugu saglabāšanos var veicināt kontrolēta dedzināšana. Apsaimniekošana 
nav nepieciešama vecos dabiskos platlapju un jauktos mežos, nogāžu mežos un 
avotainos mežos, kur vislabākā aizsardzība ir neiejaukšanās, ļaujot dabiskiem 
procesiem ritēt savu gaitu.

Purvos, īpaši augstajos purvos un pārejas purvos, kas attīstās un pastāv bez 
cilvēka līdzdalības, tāpat kā dabiskajos mežos, vislabākais apvidum raksturīgās 
floras aizsardzības veids ir neiejaukšanās. Purvam nepieciešama palīdzība, ja agrāk 
veikta nosusināšana un kūdras ieguve. Tad ekosistēmas un tai raksturīgās floras 
atjaunošanai nepieciešama dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana un stabilizēšana, 
ciktāl tas iespējams, un reizēm arī radikālāka iejaukšanās – nosusināšanas dēļ 
ieviesušos koku izciršana vai citi paņēmieni.

Tomēr visvairāk prioritāri aizsargājamo sugu saistītas ar dabiskiem zālājiem un 
agrāk apsaimniekotajiem kaļķainiem zāļu purviem – ekosistēmām, kas veidojušās 
dabisku procesu un cilvēku un mājdzīvnieku savstarpējā mijiedarbībā. Vienlaikus 
šo ekosistēmu – daudzu retu un aizsargājamu augu sugu dzīvotņu – saglabāšanā 
ir būtiski šo mijiedarbību turpināt un nepārtraukt. Nevar apgalvot, ka mežs, kas 
veidojas, aizaugot pļavai, ir nevērtīgs. Taču tas noteikti ilgu laiku, līdz sasniedz 
noteiktu vecumu, mērojot ar bioloģiskās daudzveidības mērauklu, ir ievērojami 
nabadzīgāks nekā nu jau aizaugušais dabiskais zālājs. Aizaugot sugām bagātām 
pļavām, konkrētais apvidus var neatgriezeniski zaudēt daudzas sugas. Tāpēc pļavu 
un ganību apsaimniekošanas turpināšanai un jau aizaugušo pļavu atjaunošanai ir 
neatsverama nozīme vietējās savvaļas floras saglabāšanā. Iespējams, mūsdienās to 
vairs nav iespējams darīt tradicionālajā veidā (skat. Ainavas pārmaiņu un zemes 
izmantošanas prakses ietekme uz floru), taču turpināt to tradicionālajai praksei 
līdzīgā veidā ir nepieciešams. Visgrūtāk atjaunot floristiski daudzveidīgus zālājus 
zemēs, kas bijušas uzartas un ilgstoši izmantotas kā tīrumi, ielabojot augsni un 
būtiski pārveidojot apkārtējo ainavu. Kā liecina arī Ķemeru Nacionālā parka 
piemērs Dundurpļavas – kur pat daudzus gadus pēc ekosistēmas atjaunošanas, 
ieviešot regulāru apsaimniekošanu, vēlamās sugas var neatgriezties, jo to dabiskie 
vai cilvēka mērenas saimnieciskās darbības radīties izplatīšanās ceļi fragmentētajā 
mūsdienu ainavā vairs nepastāv.

Visgrūtāk vai droši vien pat neiespējami ir atjaunot floras daudzveidību, kas 
saistīta ar agrāko lauksaimniecības praksi. Dažās valstīs to mēģina darīt, atdarinot 
seno laiku tīrumu kopšanas paņēmienus (Priedītis 2014), tomēr mūsdienu cilvēka 
dzīvesveids, visticamāk, šīs senlaiku ruderālās un segetālās floras atjaunošanos 
vairs nevar nodrošināt.

Reizēm mēs pēc apstākļu pārmaiņām un vietas vēstures varam izprast, kāpēc 
kāda suga ir izzudusi. Bet citreiz tas tā arī paliek neizzināts, tāpat kā reti kad zinām, 
kādas ir sarežģītās apstākļu sakritības, kas ļauj sugai konkrētajā vietā nonākt un 
izdzīvot.





III DAĻA
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Suga un īss tās sastopamības un izplatības apraksts

Izcelsm
e

Kvadrātu skaits

Sastopam
ības 

statuss

A
izsardzības 

statuss

Acer campestre L.    lauku kļava    Aceraceae
D 3 

Reti. Mežmalās, ceļmalās. Ķemeri, Jaunķemeri.
Acer negundo L.    ošlapu kļava    Aceraceae

D 13 

Reti. Vietām izplatīta apdzīvotu vietu apkārtnē, kur stādīta kā 
dekoratīva apstādījumu suga (Kaļķis, Sloka, Ķemeru un Kūdras 
apkārtne, Valguma ezera DR piekraste). Ceļmalās, krūmājos, 
eitrofās augstzāļu audzēs upju krastos. Izplatās gar Lielupes 
krastiem un autoceļiem (atsevišķi augi).
Acer platanoides L.    parastā kļava    Aceraceae

A Diezgan bieži. Lapkoku un jaukti meži, skujkoku mežu pamežā, 
mežmalās, apdzīvotās vietās, stādīta viensētās un apdzīvotās vietās.
Acer pseudoplatanus L.    kalnu kļava    Aceraceae

D 4 
Reti. Gāršās un jauktos skujkoku-lapkoku mežos, mežmalās, 
bijušajās atkritumu izgāztuvēs. Ķemeru apkārtne (stādīta Ķemeru 
parkā, no kurienes pārgājusi savvaļā), Ķemeru tīreļa DA malas 
meži.
Acer tataricum × ginnala     Aceraceae

D 1 Ļoti reti. Atsevišķi eksemplāri savvaļā sastopami pie Fazāniem 
Ķemeru tīreļa Z malā, kur pārgājusi savvaļā no stādījumiem.
Achillea millefolium L.    parastais pelašķis    Compositae

A Bieži. Dažādos sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās, 
nezālienēs.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy    mārsila kalnmētra    Labiatae

A 18 Diezgan reti. Sausās atmatās, ceļmalās, meža ceļu malās sausos 
priežu mežos.
Acorus calamus L.    smaržīgā kalme    Araceae

D 2 Reti. Aizauguši piemājas dīķi. Pārupji, Dinkas, Klapkalnciema 
apkārtne.

Actaea spicata L.    vārpainā krauklene    Ranunculaceae
A 

Diezgan reti. Platlapju un jauktos mežos, upju ielejās.
Aegopodium podagraria L.    podagras gārsa    Apiaceae

A 
Bieži. Rudrālos biotopos, mežos, ruderalizētos zālājos, ceļmalās.
Aesculus hippocastanum L.    parastā zirgkastaņa    
Hippocastanaceae

D 16 
Diezgan reti. Apdzīvotu vietu un bijušo izgāztuvju tuvumā 
mežmalās un mežos, krūmājos un ruderālos biotopos, ceļmalās.

Aethusa cynapium L.     suņpētersīlis    Apiaceae
A ? BIKS 14/22 (Fatare 1992). Pēdējo gadu laikā dabā nav atrasts.

ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA 
VASKULĀRO AUGU FLORAS 
SARAKSTS

Tabulā izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi4

s.  l. – sensu lato (suga, nenodalot zemākus taksonus (sīksugas, pasugas), plašā 
izpratnē).
agg. – sugu grupa, ko veido vairākas sugas, kas, pēc dažu autoru uzskata, sadalāmas 
sīkākās sugās. Šajā grāmatā paturēts agrākais sugas nosaukums (plašā izpratnē).
BIKS – botāniskais kvadrāts 20.  gs. otrajā pusē Latvijā izveidotajā Bioloģiskās 
inventarizācijas kartēšanas sistēmā (skat. Karšu sagatavošana).
D – dienvidi, dienvidu.
Z – ziemeļi, ziemeļu.
A – austrumi, austrumu.
R – rietumi, rietumu.
ĶNP – Ķemeru Nacionālais parks.
? - precīza atradne nav zināma.
Reti? – atsevišķos gadījumos, ja sugas izplatība nav precīzi zināma, norādīts 
ticamākais sastopamības biežums. Jautājuma zīme norāda uz neskaidrību vai 
nepilnīgu izpēti.

Aizsardzības statuss
1 – suga iekļauta Ministru kabineta 14.11.2000. „Noteikumos par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.
2 – suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas pēdējā redakcijā (Andrušaitis (red.) 
2003). Kategorijas (I, II, III, IV) norādītas iekavās ar romiešu cipariem.
3 – suga iekļauta 21.05.1992. Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) II vai V pielikumā 
(pielikumu numuri norādīti iekavās ar romiešu cipariem).

4   Plašāk par izmantotajiem apzīmējumiem skatīt nodaļā Izmantotais materiāls un metodes.



190 191

Suga un īss tās sastopamības un izplatības apraksts

Izcelsm
e

Kvadrātu skaits

Sastopam
ības 

statuss

A
izsardzības 

statuss

Alchemilla sarmatica Juz.    Sarmatijas rasaskrēsliņš    Rosaceae
A 

? BIKS 14/22 (Gavrilova 2007).
Alisma plantago-aquatica L.    parastā cirvene    Alismataceae

A Diezgan bieži. Upju un ezeru krastos, grāvjos, mitrās, applūstošās 
ieplakās.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande   ārstniecības 
ķiplocene    Cruciferae

A 21  2(III)

Diezgan reti. BIKS 14/22 (Fatare 1992). Meža ceļu malās, ruderālās 
augstzāļu audzēs, žogmalēs, gāršās. Ķemeri un apkārtne (Gavrilova 
1993, LATV; Priede 2007, 2008, KNP), Kaņiera pilskalns (Biseniece 
2006, KNP; Priede 2007, KNP), Jaunķemeri, Kaugurciems, Kašķu 
purvs, Labais purvs, Sausupji, Lapmežciems (Priede 2007, 2008, 
KNP), Jāņkrogs (Priede 2008, KNP), Lapmežciems, Kalimbju 
apkārtne (Priede 2016, KNP).
Allium montanum F. W.Schmidt    kalnu sīpols    Alliaceae

D Ļoti reti. Konstatēts vienu reizi Kūdrā ceļmalā. Pārgājis savvaļā no 
tuvējiem dārziem.
Allium oleraceum L.    krūmāju sīpols    Alliaceae 

A 
Ļoti reti. Smilšaina ceļmala, Gausā jūdze (Priede 2009, KNP).
Allium scorodoprasum L.    ķiploku sīpols    Alliaceae

A 5  2(III)

Reti. Aizaugošās mēreni mitrās pļavās, atmatās, ceļmalās. BIKS 
14/21, Ķemeri (Pētersone 1953c). Lapmežciems (Priede 2008, 
KNP), Antiņciems (Biseniece 2006, KNP; Priede 2007, 2016, 
KNP), Ķemeri (Biseniece 2006, KNP), Čaukciems (Priede 2007, 
KNP), Ragaciems (Priede 2009, KNP).
Allium ursinum L.    laksis    Alliaceae

A 8  1, 2(III)

Reti. Gāršās, upju ieleju nogāzēs, upju palieņu mežos un krūmājos. 
Ķemeri (Pētersone 1953c; Biseniece 2006, KNP; Priede 2007, 
2008, 2016, KNP), Kaņiera apkārtne (Kupffer, Lakschewitz 1904; 
Lodziņa u. c. 1993; Lēne-Līne 2003, RADB; Priede 2008, KNP), 
Slocenes ielejā (Lodziņa u. c. 1993; Lēne-Līne 2003, RADB; Priede 
2008, KNP), Kadiķu apkārtne (Dabasdati.lv, 2013).
Allium vineale L.    vīnkalnu sīpols    Alliaceae

A  2(III)? BIKS 14/22 (Fatare 1992). Atkārtoti nav atrasts.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.    melnalksnis    Betulaceae
A Bieži. Purvainos mežos, palieņu mežos, jauktos lapkoku mežos, 

mitrās ieplakās purvu malās, zāļu purvos, krūmājos.
Alnus incana (L.) Moench    baltalksnis    Betulaceae

A Bieži. Grāvmalās, ceļmalās, mežmalās, upju krastos, aizaugošās 
pļavās un krūmājos.
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Agrimonia eupatoria L.    ārstniecības ancītis    Rosaceae
A 54 Bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, mežmalās, ceļmalās, gar 

meža ceļiem, uz meža stigām.
Agrimonia pilosa Ledeb.    spilvainais ancītis    Rosaceae

A 9  3(II)

Reti. BIKS 14/20 (DAP 2002).  Gar meža ceļiem, meža stigām, 
mežmalās. Grebji pie Skujupītes (Baroniņa 2009, pers. kom.), 
Slocenes ieleja lejpus Izkopiem (Priede 2009, KNP), Valguma 
ezera DA piekraste, Jaunslaviešu apkārtne, Dundurpļavu apkārtne, 
Kauguru kanāla vidustece.
Agrostemma githago L.     lauka kokalis    Caryophyllaceae

A 
Izzudis. Konstatēts Ķemeros (Seezen 1866), taču dabā nav atrasts 
vismaz pēdējo 60 gadu laikā (Lodziņa u. c. 1993). Visticamāk, 
izzudis zemes izmantošanas pārmaiņu un piemērotu biotopu 
trūkuma dēļ.
Agrostis canina L.    suņu smilga    Gramineae

A 
Diezgan bieži. Mitrās pļavās un ganībās, mitrās ieplakās dažādos 
biotopos, upju un grāvju krastos ar zemu veģetāciju, mitrās, 
izmīdītās vietās (ganībās, uz ceļiem), zāļu purvos.
Agrostis gigantea Roth    milzu smilga    Gramineae

A 
Diezgan bieži. Galvenokārt palieņu zālājos.
Agrostis stolonifera L.    ložņu smilga    Gramineae

A 
Diezgan bieži. Palieņu zālājos, izmīdītās mitrās vietās (ganībās, 
pagalmos, gar takām), grāvjos, upju krastos ar zemu veģetāciju, 
zāļu purvos, aizaugošos izstrādātos kūdras purvos ar zāļu purva 
veģetāciju, mitrās pludmalēs. Izplatība precizējama.
Agrostis tenuis Sibth.    parastā smilga    Gramineae

A Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās atmatās, mēreni mitros 
zālājos, ceļmalās. Izplatība precizējama.
Ajuga reptans L.    ložņu cekuliņš    Labiatae

A/D 
Reti. Gāršās un mežmalās. Ķemeri un Bigauņciema apkārtne.
Alchemilla baltica Sam. ex Juz.    Baltijas rasaskrēsliņš    Rosaceae

A ? BIKS 14/21 (Gavrilova 2007).
Alchemilla cymatophylla Juz.    viļņainais rasaskrēsliņš    Rosaceae

A ? BIKS 14/22 (Gavrilova 2007).
Alchemilla glabra Neygenf.    kailais rasaskrēsliņš    Rosaceae

A ? BIKS 14/21 (Gavrilova 2007).
Alchemilla glaucescens Wallfr.    zilganais rasaskrēsliņš    Rosaceae

A 
? BIKS 13/20, 13/21, 14/21 (Gavilova 2007).
Alchemilla samuelssonii Rothm. ex Fröhner    Samuelsona 
rasaskrēsliņš    Rosaceae A 
? BIKS 13/21 (Gavrilova 2007).
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Anemone nemorosa L.    baltais vizbulis    Ranunculaceae
A 100 Bieži. Gāršās, jauktos lapkoku-skujkoku mežos, krūmājos, mežu 

ceļu malās, laucēs, upju ieleju nogāzēs. 
Anemone ranunculoides L.    dzeltenais vizbulis    Ranunculaceae

A Diezgan bieži. Gāršās, jauktos lapkoku-skujkoku mežos, krūmājos, 
mežu ceļu malās, laucēs, upju ieleju nogāzēs.
Anemone sylvestris L.    meža vizbulis    Ranunculaceae

A 2  2(IV)
Ļoti reti. Ķemeru apkārtne, BIKS 14/21 (Fatare 1992; Tabaka 
2003b), teritorijas D daļa uz meža stigas (Priede 2010, KNP), 
teritorijas ZR daļa Liekņu apkārtnē aizaugušā meža pļavā (Priede 
2013-2016, KNP).
Angelica archangelica L.    dižzirdzene    Apiaceae

A 69 
Diezgan bieži, bet tikai upju ielejās un to tuvumā (Slampe, 
Līkaušķu strauts, Kauguru kanāls, Lielupe, Slocene–Kaņieris, 
Vēršupīte) mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, krūmājos, eitrofās 
augstzāļu audzēs upju palienēs. 
Angelica sylvestris L.    meža zirdzene    Apiaceae

A Bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, dažādos mežos, krūmājos, 
ceļmalās.
Anisantha tectorum (L.) Nevski    īstā jumtauza    Gramineae Ad 3 
Reti. Uz dzelzceļa uzbēruma Slokas un Ķemeru stacijās.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.    divmāju kaķpēdiņa    Compositae 

A 20 
Diezgan reti. Sausos priežu mežos, jūrmalas kāpu mežos, uz 
mežu ceļiem un laucēs, sausās, kaļķainās pļavās Klapkalnciema, 
Lapmežciema, Ķemeru un Izkopu apkārtnē, Čaukciemā, Gausajā 
jūdzē. 
Anthemis tinctoria L.    dzeltenā ilzīte    Compositae

A Reti. Atmatās, dzelzceļa un ceļu malās, nezālienēs, aizaugošos 
izstrādātos karjeros.
Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz.    smiltāju pērkoņamoliņš    
Leguminosae

A Reti. BIKS 13/20, 13/21 (Taбaka 1974; Roze 2003). Ceļmalas, 
sausas kaļķainas pļavas, kāpas. Jāņkrogs–Kārniņu kapi, 
Līdumnieki, Čaukciema Griķi, Grebji, Klapkalnciems.
Anthyllis maritima Schweigg.    jūrmalas pērkoņamoliņš    
Leguminosae

A  2(III)Reti. BIKS 14/21, 14/22 (Roze 2003), kāpās Ragaciemā 
(Priede 2016, KNP). Izplatība precizējama.
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Alopecurus arundinaceus Poir.    niedru lapsaste    Gramineae
A  2(III)? Ķemeri, BIKS 14/21 (Galenieks 1953; Fatare 1992). 

Pēdējos gadu desmitos dabā nav atrasta.
Alopecurus geniculatus L.    liektā lapsaste    Graminae

A Reti. Lielupes palienes zālāji lejpus Kalnciema tilta, Dundurpļavas, 
ĶNP D daļa, Ķemeri, Kauguru apkārtne.
Alopecurus pratensis L.    pļavas lapsaste    Gramineae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, grāvmalās. Zālāju 
masīvi teritorijas D daļā Lielupes un Slampes palienē, Sumragu 
apkārtne, teritorijas A un centrālā daļa. 
Amaranthus albus L.    baltā kaķaste    Amaranthaceae

Ad Ļoti reti. BIKS 14/21, 14/22 (Cepurīte 2008). Atradnes nestabilas, 
iespējams, izzudusi. 
Amaranthus blitoides S. Watson    balandu kaķaste    
Amaranthaceae

Ad Ļoti reti? Dzelzceļa malā, Sloka, BIKS 14/22 (Rasiņš 1960). 
Atradnes nestabilas, iespējams, izzudusi. 
Amaranthus blitum L.    zilganā kaķaste    Amaranthaceae 

Ad Ļoti reti? BIKS 14/21, 14/22 (Cepurīte 2008). Atradnes nestabilas, 
iespējams, izzudusi.
Amaranthus retroflexus L.    liektā kaķaste    Amaranthaceae

Ad 
Reti. Ceļmalās, dārzos, uz dzelzceļa uzbēruma Ķemeros.
Ambrosia artemisiifolia L.    vērmeļlapu ambrozija    Compositae

Ad 1 Ļoti reti. Pagalmā Valguma ezera R krastā Graviņās (Priede 2010, 
KNP).
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch    vārpainā korinte    Rosaceae

D 70 
Diezgan bieži. Sausieņu priežu mežos, krūmājos, kāpās, retāk 
aizaugošās pļavās u. c., galvenokārt apdzīvotu vietu un ceļu 
tuvumā.
Amorpha fruticosa L.    krūmveida amorfa    Leguminosae

D 
Ļoti reti. BIKS 14/22 Jaunķemeri (Roze 2011, LATV) mežainās 
kāpās. V. Šulcs (Šulcs 2006) minējis arī atradni Lapmežciemā, 
taču pēc I. Rozes apsekojuma precizēts, ka atradne ir Jaunķemeros 
(Roze 2015).
Anagallis arvensis L.    tīruma pavirza    Primulaceae

A Reti. Tīrumos, dārzos. BIKS 14/20, 14/21 (Fatare 1992). Pēdējos 
gados nav atrasta.
Anchusa officinalis L.    ārstniecības vēršmēle    Boraginaceae

A Diezgan reti, ceļmalās, retāk atmatās galvenokārt apdzīvotu vietu 
tuvumā.
Andromeda polifolia L.    polijlapu andromeda    Ericaceae

A 
Diezgan bieži. Augstajos purvos visā teritorijā.
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Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.    mārrutks    
Cruciferae

D 
Reti. Atmatās, nezālienēs, ceļmalās. Ķemeru, Kūdras, Valguma, 
Lapmežciema un Pavasaru apkārtne.
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot    melnaugļu aronija    
Rosaceae

D 2 Ļoti reti. Nosusināšanas ietekmēti purvaini meži, mitri aizaugoši 
atmatu zālāji, nosusinātu augsto purvu malas. Ķemeri, Ķemeru 
tīreļa ZR mala. 
Aronia prunifolia (Marshall) Rehder    plūmjlapu aronija    
Rosaceae

D 27 

Diezgan reti, galvenokārt Rīgas līča piekrastē, kur sastopama 
diezgan bieži. Nosusinātu purvu malās, izstrādātos kūdras purvos, 
sausos priežu mežos minerālaugsnēs, aizaugošās sausās un 
mēreni mitrās pļavās. Lielā skaitā (audzēs) konstatēta Ragaciema, 
Lapmežciema, Bigauņciema, Kūdras un Ķemeru apkārtnē, Kaņiera, 
Antiņciema un Kauguru apkārtnē.
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.    augstā dižauza    
Gramineae A 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, mežmalās.
Artemisia absinthium L.    vērmele    Compositae

A 
Ļoti reti. Ceļmala Lapmežciemā (Tuteņi).
Artemisia campestris L.    lauka vībotne    Compositae

A 
Diezgan bieži. Galvenokārt piejūrā sausās, smilšainās, nabadzīgās 
augsnēs pelēkajās kāpās, sausās pļavās un atmatās, ceļmalās, 
apdzīvotās vietās.
Artemisia vulgaris L.    parastā vībotne    Compositae

A Bieži. Nezālienēs, aizaugošās pļavās un atmatās, ceļu un dzelzceļa 
malās, apdzīvotās vietās.
Asarum europaeum L.    parastā kumeļpēda    Aristolochiaceae

A Diezgan bieži. Platlapju, egļu un jauktos mežos, mežos uz upju 
ieleju nogāzēm.
Asparagus officinalis L.    ārstniecības asparāgs    Liliaceae

D Reti. Sausos priežu mežos, ceļmalās un nezālienēs Ķemeru 
apkārtnē un Gausajā jūdzē.
Asperugo procumbens L.    gulošā skarbene    Boraginaceae

A ? BIKS 14/21 (Cepurīte 2003a). Atkārtoti nav atrasta.
Asplenium trichomanes L.    plūksnu sīkpaparde    Aspleniaceae

A  1, 2(I)Ļoti reti. Uz akmens krāvuma žoga, Kārniņu kapi (Rasiņš 
1942, RIG; Vimba 1991; Priede 2007, 2008, 2015, KNP).
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Anthyllis × baltica Juz. ex Kloczkova    Baltijas 
pērkoņamoliņš    Leguminosae

A 
Diezgan bieži, BIKS 13/21, 14/21, 14/22, 15/21, 15/22 (Roze 2003). 
Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, mežmalās. Čaukciems, 
Krāču kalni, Gausā jūdze, Ragaciems, Klapkalnciems, D no 
Dunduru-Draviņu karjera pie Rīga–Liepāja autoceļa u. c. Izplatība 
precizējama.
Anthyllis vulneraria brūču pērkoņamoliņš    Leguminosae

A 
Bieži. BIKS 13/21, 13/22, 14/21, 14/22, 15/22 (Roze 2003). Sausās 
pļavās, ceļmalās, uz smilšainām stigām, uz granšaina un dolomīta 
šķembu substrāta. Kaugurciems–Jaunķemeri, Ķemeri, Kaņiera 
Riekstu pussala. Izplatība precizējama.
Anthoxanthum odoratum L.    parastā smaržzāle    Gramineae

A Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, ceļmalās, skrajos mežos, 
krūmājos.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.    meža suņburkšķis    Apiaceae

A 
Bieži. Pļavās, mežos, krūmājos, ceļmalās, nezālienēs.
Aphanes arvensis L.    lauka skrēteliņš    Rosaceae

A 
Izzudis. Atrasts Smārdes apkārtnē (Taбaka 1974), konstatēts 
tīrumos, sausās nogāzēs. Atkārtoti nav atrasts, visticamāk, izzudis 
dabiskas sukcesijas un zemes apsaimniekošanas pārmaiņu dēļ.
Aquilegia vulgaris L.    parastā ozolīte    Ranunculaceae

A/D 13 
Reti. Lapkoku mežos Kaņiera apkārtnē pie Čaukciema un 
Antiņciema, Lustūžkalnā, Labā purva Z daļā. Vietām kultivēta 
kā krāšņumaugs apdzīvotās vietās un kapsētās un kā dārzbēglis 
konstatēta Ķemeru apkārtnē.  
Arabis gerardii (Besser) W. D. J. Koch    Žerāra smiltsķērsa    
Cruciferae A 
? Ķemeri (Rasiņš 1960). Atkārtoti nav atrasta.
Arabis hirsuta (L.) Scop.    pūkainā smiltsķērsa    Cruciferae

A 4 Reti. Sausas pļavas un atmatas, ceļmalas. Izkopi, Pilkas, 
Dundurpļavas, Kūdras apkārtne.
Arctium tomentosum Mill.    pūkainais diždadzis    Compositae 

A Diezgan bieži. Nezālienēs, aizaugošās atmatās, ruderalizētos 
zālājos, ganībās, ceļmalās, apdzīvotās vietās, uz meža ceļiem.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.    parastā miltene    Ericaceae

A 37 Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, piejūras mežainās kāpās. 
Galvenokārt teritorijas Z un centrālā daļa.
Arenaria serphyllifolia L.    mārsila smiltenīte    Caryophyllaceae

A Diezgan reti. Smilšainās atmatās, ceļmalās, dārzos. Izplatība 
precizējama.
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Atriplex littoralis L.    jūrmalas balodene    Chenopodiaceae
A 7 Reti. Jūras piekrastē posmā Kaugurciems‒Ragaciems mitrās, 

smilšainās pludmalēs, ruderālās vietās kāpās, uz sanesām.
Atriplex longipes Drejer    garkātu balodene    Chenopodiaceae

A  2(II)? 1975. gadā atrasta Ķemeros (BIKS 14/21) un 1976. gadā 
Slokā (14/22) (Kabucis 2003).
Atriplex patula L.    izplestā balodene    Chenopodiaceae

A Reti? Nezālienes, pagalmi, ceļmalas. Ķemeri, Kūdra. Izplatība 
precizējama.
Atriplex prostrata Boucher ex DC.    šķēplapu balodene    
Chenopodiaceae

A Reti. Ganības palienē, lopu izmīdītas vietas, ruderāli biotopi, 
pagalmi. Lielupes palienes zālāji, Melnragu rīkle, Dundurpļavas, 
Ķemeri.
Atriplex sagittata Borkh.    spožā balodene    Chenopodiaceae

A 
Reti. Ruderālās vietās. Dundurpļavas un Melnragu apkārtne.
Barbarea arcuata R. Br.    lokaugļu zvērene    Cruciferae

A Diezgan bieži. Ceļmalās, atmatās, žogmalēs, nezālienēs. Atradnes 
nestabilas, izplatība mainīga.
Barbarea vulgaris Andrz.    parastā zvērene    Cruciferae A 1 
Ļoti reti. Lielupes palienes ganības (Priede 2016, KNP).
Batrachium aquatile (L.) Dumort.    parastā ūdensgundega    
Ranunculaceae

A 
Reti? Lēni tekošos un stāvošos saldūdeņos, grāvjos, risēs ar ūdeni 
uz slapjiem meža ceļiem. Izplatība precizējama.
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz    jūras ūdensgundega    
Ranunculaceae

A  1, 2(I)Ļoti reti? 1988. gadā atrasta izskalota liedagā starp 
Klapkalnciemu un Ragaciemu, BIKS 13/21 (Tabaka 2003a).
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach   apaļlapu 
ūdensgundega   Ranunculaceae

A Reti. Lēni tekošos un stāvošos saldūdeņos – upēs, ezeros, grāvjos. 
Slocenes lejtece, Samuloms (Priede 2009, KNP), Slokas ezers 
(Suško 1994), Odiņu-Pavasaru polderis (Priede 2016, KNP).
Batrachium peltatum (Schrank) Bercht. et J. Presl.   trejlapu 
ūdensgundega    Ranunculaceae

A  2(I)Ļoti reti? Ķemeri (Bumbure 1955), BIKS 14/21 (Tabaka 
2003d). Pēdējos gados nav atrasta.
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Aster salignus Willd.    vītollapu miķelīte    Compositae

D 16 

Diezgan reti. Ruderalizētās augstzāļu audzēs upju palienēs, 
ceļmalās un dzelzceļa malas grāvjos, atmatās, ruderālos biotopos. 
Ķemeri un apkārtne, Slokas ezera un Kauguru apkārtne, Lielupes 
paliene lejpus Kaļķa, D no Kūdras, Mežkalnu apkārtne, Ķemeru-
Smārdes dzelzceļa mala, bijusī Kašķu purva izgāztuve, Jaunķemeri.
Astragalus arenarius L.    smiltāju tragantzirnis    Leguminosae

A 4 
Ļoti reti. BIKS 13/20, 13/21, 14/20, 14/22 (Fatare 1992; Roze 
2007b). Meža ceļa malā sausā priežu mežā un smilšainā augtenē 
nesaslēgtā augājā uz ceļmalas uzbēruma (Priede 2008, KNP), 
Dubļukroga un Pilku apkārtne (Priede 2010, KNP).
Astragalus danicus Retz.    Dānijas tragantzirnis    Leguminosae

A 2 
Ļoti reti. Ķemeri (Līvena 1957), BIKS 14/21 (Fatare 1992), BIKS 
13/20 (Roze 2007b), Dubļukroga apkārtne (Anon. LATV). Sausa 
priežu meža malā ceļmalā Gausajā jūdzē (Priede 2008, KNP).
Astragalus glycyphyllos L.    saldlapu tragantzirnis    Leguminosae

A 30 
Diezgan bieži. BIKS 13/20, 13/21, 14/20, 14/21, 14/22 (Roze 
2007b). Sausās, saulainās mežmalās, ceļmalās, izcirtumos, gar meža 
ceļiem.
Athyrium filix-femina (L.) Roth    parastā sievpaparde    
Athyraceae

A 
Bieži. Dažādos mežu tipos, visbiežāk pārmitros, auglīgos lapkoku 
un jauktu koku mežos, arī krūmājos, grāvmalās, mežmalās.
Atriplex calotheca (Rafn) Fr.    skaistaugļu balodene    
Chenopodiaceae

A 7 
1, 

2(III)
Reti. Embrionālajās kāpās un sanesu joslās pludmalē 
posmos no Kaugurciema līdz Bigauņciemam un no 
Lapmežciema līdz Ragaciemam (Priede 2007, 2008, 2016, 
KNP). Šajās vietās vairākkārt konstatēta arī 20. gs. 90. gados 
(Lodziņa u. c. 1993; Rove 1997, RIG).
Atriplex glabriuscula Edmondson    kailā balodene    
Chenopodiaceae

A 2  2(II)Ļoti reti. Embrionālajās kāpās un sanesu joslās pludmalē 
Jaunķemeros, palieņu zālājā Lielupes krastā lejpus 
Kalnciema tilta (Priede 2016, KNP). Izplatība precizējama.
Atriplex hortensis L.    dārza balodene    Chenopodiaceae

D 2 
Ļoti reti. Būvgružu sabērums uz ceļa Raganu purvā (Ķemeru–
Antiņciema ceļš) (Priede 2009, KNP), nezāliene pie Ragaciema 
kapsētas (Priede 2016, KNP). Atradnes nestabilas, izplatība 
mainīga.
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Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link    plakanā blizme    
Cyperaceae

A 10 Reti. Kaļķaini zāļu purvi un slapjas pļavas, grāvmalas. Slokas Aklā 
ezera un Kaņiera piekraste, Raganu purvs, Ķemeri–Kūdra dzelzceļa 
malā (Priede 2007, 2008, 2009, 2016, KNP).
Blysmus rufus (Huds.) Link    rūsganā blizme    Cyperaceae

A  1, 2(II)Izzudusi. Agrāk suga konstatēta Kaņiera ezera krastā, BIKS 13/21 
(Zāmels 1920-1921, RIG; Fatare 1992), izzudusi pēc Kaņiera ūdens 
līmeņa pacelšanas 1965. gadā.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla    jūrmalas gumumeldrs    
Cyperaceae

A 3 Reti. Smilšainā, mitrā pludmalē posmā Jaunķemeri-Ķemeru 
Nacionālā parka robeža (Rove 1999), Ragaciems (Priede 2008, 
KNP).
Borago officinalis L.    dziedniecības gurķene    Boraginaceae

A ? BIKS 14/21 (Cepurīte 2003).
Botrychium lunaria (L.) Sw.    pusmēness ķekarpaparde    
Ophioglossaceae

A Reti. Aizaugošās pļavās-virsāju fragmentos, mēreni mitrā atālā 
ganītā pļavā, uz elektrolīnijas stigas smilšaina ceļa malā. R no 
Lapmežciema, Čaukciema Griķi, D no Ķemeriem.
Botrychium matricariifolium A. Braun ex W. D. J. Koch    zarainā 
ķekarpaparde    Ophioglossaceae

A 1  1, 2(II)
Ļoti reti. Aizaugoša sausa pļava-virsājs, Lapmežciems (Priede 2009, 
2010, KNP). Pēc tam vairs nav konstatēta, iespējams, izzudusi.
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.   plūksnu 
ķekarpaparde    Ophioglossaceae

A  1, 2(II)Reti. Kaņiera apkārtne (Malta 1928), Ķemeru apkārtne (Pētersone 
1953b), BIKS 13/21, 14/21, 14/22 (Eglīte, Šulcs 2000). 1992.–1993.
gadā konstatēta bijušajā dabas liegumā „Slocenes ieleja ar apkārtējo 
ainavu” sausā mežā ceļmalā (Lodziņa u. c. 1993).
Botrychium simplex E. Hitchc.    vienkāršā ķekarpaparde    
Ophioglossaceae

A ? 1, 2(I)? 1925. gadā konstatēta Kaņiera ezera krasta pļavā pie 
Lapmežciema BIKS 13/21 (Strautmanis 1925, RIG; Malta 1929; 
Eglīte 2003). Atkārtoti nav atrasta.
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Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch    spilvlapu 
ūdensgundega    Ranunculaceae

A 
Reti. Upēs, grāvjos Ķemeros, Slocenē (Kupffer, Lackschewitz 1904; 
Priede 2008, KNP). 
Bellis perennis L.    ilggadīgā mārpuķīte    Compositae 

D 14 

Reti. Ķemeros un apkārtnē bieži – parka zālienos, ceļmalās, uz 
meža ceļiem, meža plaucēs, uz takām. Sastopama gar meža ceļiem 
arī Slokas ezera un Melnezera apkārtnē ceļmalas zālainajā joslā gar 
Ķemeru–Jaunķemeru šoseju. Suga kā krāšņumaugs audzēta kopš 
19. gs. beigām, 20. gs. sākumā un pirmajā pusē atrasta Smārdes 
dzirnavu tuvumā (Kupffer 1900, RIG) un Ķemeros meža laucē 
(Kupffer 1927, RIG). 
Berberis thunbergii DC.    Tunberga bārbele    Berberidaceae

D 5 Reti. Sastopama agrāko stādījumu vietās Ķemeros un apkārtnē 
gāršās un jauktos gāršas tipa mežos. 
Berberis vulgaris L.    parastā bārbele    Berberidaceae

A 
Reti. Lapkoku un jaukti meži. Ķemeru un Kūdras apkārtne.
Berteroa incana (L.) DC.    pelēkā sirmene    Cruciferae

A Diezgan reti. Smilšainas, izbraukātas vietas, nezālienes, ceļmalas, 
atmatas. Galvenokārt jūras piekrastes apdzīvotajās vietās, Ķemeros.
Berula erecta (Huds.) Coville    stāvā berula    Apiaceae

A 
Diezgan reti. Džūkstes upē (Kauguru kanālā) posmā Lancenieki-
Liepājas šoseja, Slocenes upes vidustecē pirms ietekas Valgumā 
(Kupffer 1927; Priede 2008, KNP). Upju krastos seklūdenī, 
straujtecēs uz smilšaina un dolomīta substrāta.
Betonica officinalis L.    ārstniecības pātaine    Lamiaceae

A 
Ļoti reti. Ceļmalā Ķemeru-Jaunķemeru šosejas malā.
Betula pendula Roth    āra bērzs    Betulaceae

A Bieži. Dažādos biotopos un augšanas apstākļos. Gandrīz visā 
teritorijā.
Betula pubescens Ehrh.    purva bērzs    Betulaceae

A 
Bieži visā teritorijā dažādos biotopos.
Bidens cernua L.    nokarenais sunītis    Compositae 

A 
Reti. Pārpurvotās pļavās, bebrainēs, palieņu zālāju ganībās, 
jūras krastā liedagā. Lielupes palieņu zālāji, Melnragu rīkle, 
Dundurpļavas, Ragaciems.
Bidens tripartita L.    trejdaivu sunītis     Compositae

A Diezgan reti. Mitrās pļavās, palieņu pļavās un ganībās, bebrainēs, 
dūņainos upju un grāvju krastos, jūras krastā liedagā.
Bistorta major Gray.    lielā zalkšsūrene    Polygonaceae

A ? BIKS 14/22 (Gavrilova 2001). Atkārtoti nav atrasta.
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Butomus umbellatus L.    čemurainais puķumeldrs    Butomaceae
A Reti. Lēni tekošās upēs, ūdenstilpēs, grāvjos. Lielupe, Vecslocene, 

Slocene. Izplatība precizējama.
Cakile baltica Jord. ex Pobed.    Baltijas šķēpene    Cruciferae

A Diezgan reti. Tikai Rīgas līča piekrastē priekškāpās un pludmalē. 
Konstatēta gandrīz visā piekrastes posmā teritorijas robežās.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth    niedrveida ciesa    
Gramineae A 
Bieži. Sausos priežu mežos, mežmalās, izcirtumos, laucēs.
Calamagrostis canescens (Weber) Roth    purvāja ciesa    
Gramineae A 
Diezgan bieži. Slapjas pļavas, zāļu purvi, pārmitri meži, grāvmalas. 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth    smiltāja ciesa    Gramineae

A 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās 
un dzelzceļa malās, ruderālos biotopos, kāpās, sausos mežos, 
izcirtumos.
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. Gaertn.    necilā ciesa    
Gramineae

A Diezgan reti. Slapjās, purvainās pļavās, palieņu pļavās. Lielupes 
krasts lejpus Kalnciema tilta, Vecslocenes paliene Bigauņciemā un 
posmā Bigauņciems–Slokas ezers, Z no Čaukciema.
Calla palustris L.    purva cūkausis    Araceae

A 20 
Diezgan reti. Pārejas purvos un slīkšņās augsto purvu malās, zāļu 
purvos, grāvjos. Ķemeru, Lustūžkalna apkārtnes, Slokas ezera Z 
gals u. c.
Callitriche cophocarpa Sendtn.    daudzziedu ūdenīte    
Callitrichaceae

A 
Diezgan reti. Grāvjos, applūdušās risēs uz slapjiem meža ceļiem. 
Izplatība precizējama.
Callitriche hermaphroditica L.    rudens ūdenīte    Callitrichaceae

A  2(II)Izzudusi? 1927. gadā atrasta Ķemeru apkārtnē (Pētersone 1957a; 
Tabaka 2003c). Atkārtoti nav konstatēta.
Calluna vulgaris (L.) Hull    sila virsis    Ericaceae

A Bieži. Augstajos purvos, sausos priežu mežos, kāpās, pļavās, 
mežmalās, degradētos augstajos purvos, izcirtumos.
Caltha palustris L.    purva purene    Ranunculaceae

A Diezgan bieži. Slapjās pļavās, grāvmalās, dumbrājos, palieņu 
mežos.
Calystegia sepium (L.) R. Br.    žoga dižtītenis    Convolvulaceae

A Bieži. Eitrofās augstzāļu audzēs ūdensteču un ūdenstilpju krastos, 
grāvmalās, mitrās ieplakās, nezālienēs.
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Botrychium virginianum (L.) Sw.    Virdžīnijas ķekarpaparde    
Ophioglossaceae

A 6  1, 2(II)

Reti. Jauktu koku un egļu gāršās, priežu mētrājā uz stigas, gar meža 
ceļiem. Dubļukroga apkārtne (Birkmane 1977, LATV; Kabucis 
1993, LATV), Slokas ezera apkārtne (Šulcs 1993, LATV), Dūņiera 
apkārtne (Opmanis 2004, LATV), Tīreļa rezervāta D (DAP 2002), 
D no Kūdras (Priede 2008, KNP), A no Dundurpļavām (Priede 
2014, KNP), DR no Labā purva (Priede 2016, KNP).
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.    plūksnainā īskāje    
Gramineae

A 17 
Reti, gandrīz tikai teritorijas Z daļā. Aizaugošās kaļķainās pļavās, 
pļavu-meža kontaktjoslā, ceļmalās.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.    meža īskāje    
Gramineae

A 
Diezgan bieži. Lapkoku un jauktos mežos auglīgās augsnēs, 
krūmājos, mežmalās.
Brassica napus L. s. l.    rapsis    Cruciferae

D 
Reti. Ceļmalās. Atradnes nestabilas, izplatība mainīga.
Briza media L.    parastais vizulis    Gramineae

A 81 Bieži. Mēreni mitrās pļavās, kaļķainās pļavās ar mainīgu mitruma 
režīmu, sausās kaļķainās pļavās, mēreni mitrās upju palieņu pļavās.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub    Benekena zaķauza    
Gramineae

A 2  1, 2(II)
Ļoti reti. Agrāk konstatēta Ķemeros un Jaunķemeros (Galenieks 
1953). 20. gs. 90. gados atrasta Ķemeros Meža mājas apkārtnē 
(Kabucis 1997, LATV), turpat atkārtoti konstatēta arī vēlāk (Priede 
2008, KNP) lapkoku mežā pie meža ceļa un pie bijušās sanatorijas 
„Līva” (Priede 2008, KNP).
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub    bezakotu zaķauza    
Gramineae

A 
Bieži. Ceļmalās, dzelzceļa malās, nezālienēs, dažādos zālājos, 
mežmalās.
Bromus mollis L.    mīkstā lāčauza    Gramineae

A 
Reti. Sausās atmatās, atmatu pļavās, ceļmalās, ruderālās vietās 
ar skraju veģetāciju. Lapmežciems, Sumragi, Kaugurciems–
Jaunķemeri ceļa mala, Odiņu-Pavasaru poldera vidusdaļa. 
Bunias orientalis L.    austrumu dižpērkone    Cruciferae

Ad 25 
Diezgan reti. Ceļmalās, atmatās, ganībās, zālienos. Valguma ezera 
D piekraste, Dubļukrogs, Ķemeri, Līdumnieki, Lapmežciems, 
Bigauņciems, Odiņu-Pavasaru polderis, Dundurpļavas, Sumragi, 
Kauguru kanāla krasti.
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Caragana frutex (L.) K. Koch    krūmveida karagāna    
Leguminosae 

D 
Ļoti reti. Ceļmalā Slokas ezera R krastā piekrastē (iespējams, 
stādīta).
Cardamine amara L.    rūgtā ķērsa    Cruciferae

A Diezgan bieži. Slapjos un sezonāli pārmitros melnalkšņu, bērzu un 
jauktos mežos, grāvmalās, upju krastos.
Cardamine dentata Schult.    zobainā ķērsa    Cruciferae

A Reti. Mitrās pļavās, mitrās risēs aizaugošās mitrās pļavās. Kauguru 
apkārtne, A no Liekņām. Izplatība precizējama.
Cardamine impatiens L.    sprigaņu ķērsa    Cruciferae

A 2 Ļoti reti. Meža ceļu malās jauktos un lapkoku mežos. Ķemeru 
apkārtne.
Cardamine pratensis L.    pļavas ķērsa    Cruciferae

A 29 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, upju palieņu pļavās, ganībās, 
zāļu purvos, pārmitros lapkoku mežos, reti – platlapju mežos 
laucēs, ceļmalās.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek    lauka sīkķērsa    Cruciferae

A 61 Bieži. Ceļmalās, smilšainās atmatās, smilts un grants karjeros, uz 
dzelzceļa uzbērumiem.
Carduus crispus L.    cirtainais dzelksnis    Compositae

A Diezgan bieži. Aizaugošās pļavās, ganībās, mežmalās, ruderālās 
vietās.
Carex acuta L.    slaidais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Palieņu pļavās, mitrās ieplakās, ūdensteču un 
ūdenstilpju krastos, laucēs slapjos mežos.
Carex acutiformis Ehrh.    krastmalas grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Slapjas palieņu pļavas, bebraines, melnalkšņu un 
bērzu staignāju mežos, palieņu mežos.
Carex appropinquata Schumach.    satuvinātais grīslis    
Cyperaceae

A 
Diezgan reti. Zāļu un pārejas purvos, mitros, purvainos lapkoku, 
jauktos un skujkoku mežos, grāvmalās, palieņu zālājos.
Carex arenaria L.    smiltāja grīslis    Cyperaceae

A 18 
Diezgan reti. Gandrīz tikai Rīgas piekrastes pelēkajās kāpās, reti 
sausās, smilšainās vietās citur (atmatu pļavas, dzelzceļa malas, 
ceļmalas). Jaunķemeri, Bigauņciems, Ragaciems, Gausā jūdze, 
Pilkas, Čaukciems, Ķemeri-Smārde dzelzceļa malā. 
Carex bergrothii Palmgr.    Bergrota grīslis    Cyperaceae

A Ļoti reti? Atrasts Kaņiera krastā 19. gs. beigās (Kupffer 1896, RIG). 
Atkārtoti nav konstatēts.
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Camelina alyssum (Mill.) Thell.    linu idra    Cruciferae

A 
Izzudusi. Agrāk konstatēta Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, taču 
dabā nav atrasta vismaz pēdējo 50 gadu laikā (Lodziņa u. c. 1993). 
Visticamāk, izzudusi piemērotu biotopu trūkuma dēļ.
Campanula cervicaria L.    briežu pulkstenīte    Campanulaceae

A 22 
Diezgan reti. Senāk atrasta Dubļukroga apkārtnē (Kupffer, 
Lackschewitz 1904). Gandrīz visā teritorijā kaļķainās pļavās, 
krūmājos, uz meža un augstsprieguma līniju stigām, ceļmalās.
Campanula glomerata L.   kamolainā pulkstenīte    
Campanulaceae

A Diezgan reti. Sausos līdz mēreni mitros kaļķainos zālājos. 
Čaukciems, Antiņciems, Slokas apkārtne, Grebji u. c. Izplatība 
precizējama.
Campanula latifolia L.    platlapu pulkstenīte    Campanulaceae

A 23 Diezgan reti. Gāršās un gāršas tipa mežos uz bagātām augsnēm 
Ķemeru, Valguma, Bigauņciema, Kaņiera un Lustūžkalna apkārtne.
Campanula patula L.    pļavas pulkstenīte    Campanulaceae

A 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās.
Campanula persicifolia L.    dižā pulkstenīte    Campanulaceae

A 29 Diezgan bieži. Galvenokārt teritorijas A daļā kaļķainās augsnēs. 
Mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, mežmalās.
Campanula rapunculoides L.    tīruma pulkstenīte    
Campanulaceae

A 15 
Diezgan reti, tikai teritorijas Z un ZA daļā. Mēreni mitrās, 
kaļķainās pļavās, atmatās, ceļmalās, dārzos.
Campanula rotundifolia L.    apaļlapu pulkstenīte    
Campanulaceae

A 38 Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, sausās atmatās, 
mežmalās, laucēs sausos priežu mežos, meža  uz ceļiem un stigām, 
virsājos.
Campanula trachelium L.    strēļu pulkstenīte    Campanulaceae

A 5 Reti. Jauktos mežos, gar meža ceļiem. A no Dinkām, Valguma 
ezera DR piekraste, Mucenieku apkārtne, Kaņiera DR piekraste.
Cannabis sativa L.    sējas kaņepe    Cannabinaceae D 1 
Ļoti reti. Nezālienē bijušajā Kašķu purva izgāztuvē.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.    ganu plikstiņš    Cruciferae

A Bieži. Nezālienēs, ceļmalās, dzelzceļa malās, atmatās, ganībās, 
pagalmos u. c. Atradnes nepastāvīgas, izplatība mainīga.
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Carex dioica L.    divmāju  grīslis    Cyperaceae

A 10 
Diezgan reti. Pārejas purvos, kaļķainos zāļu purvos. Raganu un 
Zaļais purvs, Kaņiera D un DA krasti, Zvejnieku tīrelis, Ķemeru 
tīreļa R mala, Liekņu apkārtne.
Carex disticha Huds.    divrindu grīslis    Cyperaceae

A 51 Bieži. Applūstošos un mēreni mitros zālājos, grāvmalās, mitrās 
ieplakās pļavās, zāļu un pārejas purvos.
Carex echinata Murray    aslapu grīslis    Cyperaceae

A 23 Diezgan bieži. Augsto purvu malās, pārejas purvu un purvainu 
mežu kontaktjoslās.
Carex elata All.    augstais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Kaļķainos zāļu purvos, slapjās palieņu pļavās, 
pārmitros lapkoku mežos, krūmājos.
Carex elongata L.    pagarinātais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Pārmitros mežos (dumbrājos, liekņās), slapjos 
krūmājos, aizaugušos zāļu purvos.
Carex ericetorum Pollich    virsāja grīslis    Cyperaceae

A 36 Bieži. Sausos priežu mežos, uz sausiem meža ceļiem, laucēs, kāpās, 
mežmalās. Izplatība precizējama.
Carex flacca Schreb.    zilganais grīslis    Cyperaceae

A 124 
Bieži. Gandrīz visā teritorijā, tomēr galvenokārt teritorijas Z 
daļā. Sausos līdz mitros kaļķainos zālājos, kaļķainos zāļu purvos, 
lapkoku un jauktos mežos uz kaļķainām augsnēm, uz meža stigām, 
ceļmalās, pamestos dolomīta karjeros, grāvmalās.
Carex flava L.    dzeltenais grīslis    Cyperaceae

A Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos zālājos, grāvmalās, uz meža 
stigām, mitros lapkoku un jauktos mežos, ceļmalās, grāvmalās.
Carex flava × lepidocarpa    Cyperaceae

A Ļoti reti. Kaļķainā pļavā ar mainīgu mitruma režīmu Z no 
Čaukciema (Priede 2016, KNP).
Carex globularis L.    apaļvārpu grīslis    Cyperaceae

A 
Diezgan reti. Augsto purvu malas, kontaktzonas starp augsto 
purvu un minerālzemes salām purvā. Raganu purvs, Zaļais purvs, 
Ķemeru tīrelis.
Carex hartmanii Cajander     Hartmaņa grīslis    Cyperaceae

A 3 Reti. BIKS 14/22 (Fatare 1992). Mēreni mitrās pļavās Smārdē un 
Kaļķī (Priede 2008, 2009, KNP).
Carex hirta L.    pūkainais grīslis    Cyperaceae

A 
Bieži. Pļavās, ganībās, zālienos, ceļmalās, ruderālās vietās.
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Carex buxbaumii Wahlenb.    Buksbauma grīslis    Cyperaceae

A 12 
1, 

2(III)

Diezgan reti. Kaļķainos zāļu purvos, mēreni mitrās līdz slapjās 
kaļķainās pļavās, krūmājos, skrajos, purvainos lapkoku mežos. 
Kaņiera DA (Kupffer 1901, RIG), Slokas ezera apkārtne, Kaņiera 
piekraste, Zvejnieku tīrelis, Dūņiera piekraste, Slocenes ielejas 
pļavas pie Čaukciema, Čaukciems.
Carex capillaris L.    matveida grīslis    Cyperaceae

A 4 
Reti. Kaļķainās pļavās ar mainīgu mitruma režīmu. R no Slokas, 
Aklā ezera DA krasts, Čaukciems, R no Klapkalnciema, Kaņiera D 
un DA piekraste.
Carex caryophyllea Latourr.    pavasara grīslis    Cyperaceae

A Diezgan reti. Sausās kaļķainās pļavās, sausās ceļmalās. Ķemeru un 
Kauguru apkārtne, Izkopi, teritorijas ZR daļa.
Carex cespitosa L.    ciņu grīslis    Cyperaceae

A 
Bieži. Slapjos palieņu zālājos, zāļu purvos, bebrainēs.
Carex cinerea Pollich    iesirmais grīslis    Cyperaceae

A Bieži. Pārmitros mežos, slapjās pļavās, zāļu purvos, krūmājos, 
grāvjos, aizaugošos izstrādātos kūdras purvos.
Carex contigua Hoppe    vārpainais grīslis    Cyperaceae

A 
Bieži. Mēreni mitrās pļavās, atmatās, ceļmalās.
Carex brizoides L.    vizuļu grīslis    Cyperaceae

A  1, 2(II)? BIKS 14/21 (Fatare 1992; Lodziņa u. c. 1993). Atkārtoti nav 
atrasts.
Carex davalliana Sm.    Devela grīslis     Cyperaceae

A 2  1, 2(III)

Reti. Purvainās pļavās, kaļķainos zāļu purvos. Literatūrā minēta 
atradne Ķemeri (Galenieks 1953). Konstatēts Valguma DA krastā 
(Ābele 1980, RIG) – zāļu purvs transformēts par pļavu, atradne 
izzudusi (DAP 2002); Ķemeri–Kūdra dzelzceļa malā (Tabaka 1975, 
LATV), Dubļukroga apkārtnē un Kaņiera Riekstu salā (Kabucis 
1993, LATV). Dubļukroga apkārtnē konstatēts atkārtoti (Priede 
2009, KNP), Kaņiera Riekstu salā nav atkārtoti konstatēts.
Carex demissa Hornem.    zemienes grīslis    Cyperaceae

A  2(III)? Konstatēts Bigauņciema apkārtnē, BIKS 14/22 (Kupffer 1896, 
RIG); Antiņciema apkārtnē pie Kaņiera (Zāmels 1924, RIG). 
Pēdējos gados nav atrasts.
Carex diandra Schrank.    divputekšņlapu grīslis    Cyperaceae

A 21 Diezgan bieži. Slapjās, kaļķainās pļavās un kaļķainās pļavās ar 
mainīgu mitruma režīmu, kaļķainos zāļu purvos, pārejas purvos.
Carex digitata L.    pirkstainais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Lapkoku, skujkoku un jauktos mežos uz 
minerālaugsnēm, mežmalās, uz meža ceļiem.
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Carex pallescens L.    bālganais grīslis    Cyperaceae
A 53 Bieži. Mēreni mitros līdz mitros zālājos, lapkoku un jauktos mežos, 

mežmalās, uz meža ceļiem.
Carex panicea L.    sāres grīslis    Cyperaceae

A 74 Diezgan bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, zāļu un pārejas 
purvos, grāvmalās, uz stigām, ceļmalās.
Carex pauciflora Lightf.    mazziedu grīslis    Cyperaceae

A 9 Diezgan reti. Pārejas purvos un augsto purvu malās Raganu, Zaļajā 
purvā un Ķemeru tīrelī.
Carex paupercula Michx.    palu grīslis     Cyperaceae

A 11  1, 2(III)
Reti. Purvainos mežos, slīkšņās, pārejas purvos. Gausās jūdzes 
Aklā ezera apkārtne (Kabucis 1993, LATV), Kaņiera R piekraste 
(Priedītis 1991, LATV), Raganu purvs n Zaļais purvs Zaļās kāpas 
apkārtnē (Baroniņa 1993, LATV; Priede 2008, KNP).
Carex pilulifera L.    lovārpu grīslis    Cyperaceae

A 5 Reti. Sausos priežu mežos, laucēs, mežmalās, sausos zālājos. 
Kaņiera A piekraste, Čaukciems, Duckopju un Dinku apkārtnes.
Carex praecox Schreb.    agrais grīslis    Cyperaceae

A 11 
Diezgan reti. Sausi zālāji, sausas, saulainas mežmalas, ceļmalas. 
Ķemeru apkārtne, Bigauņciems, Kaņiera D un R piekraste, 
Kauguru apkārtne, R no Ķemeru tīreļa.
Carex pseudocyperus L.    dižmeldru grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Slapjās pļavās, zāļu purvos, grāvjos, pārmitros 
lapkoku un jauktos mežos, ezeru krastos.
Carex pulicaris L.    blusu grīslis    Cyperaceae

A 4 
Reti. Vairākviet teritorijā (Taбaka 1974). Kaļķainās pļavās ar 
mainīgu mitruma režīmu Čaukciemā un Klapkalnciema apkārtnē, 
kaļķainā pārejas purvā Zaļajā purvā.
Carex reichenbachii Bonnet    Reihenbaha grīslis    Cyperaceae

A 1  1, 2(III)Ļoti reti. Sauss skujkoku mežs teritorijas D daļā ZA no 
Mežsarmām (Priede 2010, KNP).
Carex remota L.    attālvārpu grīslis    Cyperaceae

A 40 Diezgan bieži, taču tikai teritorijas piejūras daļā. Pārmitros 
lapkoku, jauktos un skujkoku mežos, avoksnājos. 
Carex rhizina Blytt ex Lindblom    pēdveida grīslis    Cyperaceae

A 37  1, 2(II)Ļoti reti? 1993. gadā konstatēts vērī bijušajā dabas liegumā 
„Slocenes ieleja ar apkārtējo ainavu” (Lodziņa u. c. 1993). Atkārtoti 
nav atrasts.
Carex rostrata Stokes    uzpūstais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Pārejas purvos un slīkšņās, slīkšņainos purvainu 
ezeru krastos, grāvjos, aizaugošos izstrādātos kūdras purvos.
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Carex hostiana DC.    Hosta grīslis    Cyperaceae

A 27 
Diezgan bieži. Kaļķainās pļavās, zāļu purvos. Tikai teritorijas 
piejūras daļā: Kaņiera, Slokas ezera, Čaukciema, Lustūžkalna un 
Klapkalnciema apkārtne.
Carex lasiocarpa Ehrh.    pūkaugļu grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Zāļu un pārejas purvos, slapjās pļavās, izstrādātos 
kūdras purvos.
Carex lepidocarpa Tausch    zvīņaugļu grīslis    Cyperaceae

A 24 
Diezgan bieži. Kaļķainos zālājos, kaļķainos zāļu purvos, ceļmalās, 
izstrādātos dolomīta karjeros un kūdras purvos ar kaļķainu 
pazemes ūdeņu izplūdēm, mitros, avotainos jauktos mežos.
Carex leporina L.    zaķu grīslis    Cyperaceae

A Bieži. Mēreni mitros zālājos, ganībās, sausos līdz mēreni mitros 
atmatu zālājos, zālienos, ceļmalās.
Carex ligerica J. Gay    Ligēras grīslis    Cyperaceae

A 
Ļoti reti? Kauguri, BIKS 14/22 (Ranka 1982, LATV; Baroniņa 
1991). Iespējams, konstatēts ārpus ĶNP teritorijas. Atkārtoti nav 
atrasts.
Carex limosa L.    dūkstu grīslis    Cyperaceae

A Diezgan reti. Pārejas purvos un augsto purvu ieplakās. Ķemeru 
tīrelis, Raganu purvs, Zaļais purvs, Čaukciema purvs, Ogu purvs.
Carex nigra (L.) Reichard    dzelzszāle    Cyperaceae

A 
Bieži. Slapjās pļavās, pārejas un purvo, augsto purvu malās, 
purvainos mežos, mitrās ieplakās pļavās un mežos, slīkšņās ezeru 
krastos.
Carex ornithopoda Willd.    pleznveida grīslis    Cyperaceae

A 9  1, 2(III)

Reti. Kaļķainas pļavas, mežmalas, lauces, meža ceļi, ceļmalas. 
Kaņiera krasts, BIKS 14/21 (Birkmane 1954, LATV), 
Klapkalnciems, BIKS 13/20 (Lodziņa 1988, LATV; Gavrilova 
1989, LATV; Priede 2008), Dubļukroga apkārtne (Kabucis 1993, 
LATV), Čaukciema Griķi, Ķemeri-Kūdra dzelzceļa tuvumā, Z 
no Dubļukroga, Slokas Aklā ezera DA krasts, Kauguru apkārtne, 
Akača ezera ZA krasts (Priede 2008, KNP), Z no Čaukciema, 
Čaukciems (Priede 2009, KNP), Ķemeru Meža māja (Priede 2012, 
KNP).
Carex otrubae Podp.    Otruba grīslis    Cyperaceae

A 5  2(II)

Reti. Izcirtumā Kadiķu apkārtnē (Baroniņa 1989, RADB) - 
atkārtoti nav atrasts, Sumragu apkārtnē (Lodziņa u. c. 1993) – 
atkārtoti konstatēts 2008. gadā (Priede 2008, KNP). Izcirtumos, 
mēreni mitrās pļavās, seklos grāvjos, pamestos dolomīta karjeros. 
Kūdra, Čauciems, Antiņciems, Līkumciems.
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Centaurea scabiosa L.    lielā dzelzene    Compositae 
A Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, atmatu pļavās, 

ceļmalās.
Centaurium erythraea Rafn    čemuru augstiņš    Gentianaceae

A 7 Reti. Atmatās, sausās mežmalās. DA no Valguma ezera, 
Čaukciems, Dinku apkārtne, Labais purvs.
Centaurium littorale (Turner) Gilmour    jūrmalas augstiņš    
Gentianaceae

A 6  1, 2(II)

Reti. Nesaslēgtā veģetācijā uz kaļķaina substrāta, uz lauku ceļiem, 
kaļķainās pļavās un zāļu purvos. Ķemeros (Jukna 1957, LATV), 
Kaņiera krastos (Liniņa 1920, LATV; Biseniece 2006, KNP; Priede 
2007, 2008, 2016, KNP), Riekstu salā (Lēne-Līne 2003, RADB), 
Kaņiera mākslīgajās salās (Eglīte 1975, LATV; Priede 2008, KNP), 
Slokas un Slokas ezera apkārtnē (Tabaka 1975, 1976, LATV; 
Biseniece 2006, KNP), Labais purvs (Priede 2007, KNP), Kūdras 
apkārtne (Priede 2009, KNP).
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce    skaistais augstiņš    
Gentaniaceae

A 1  1, 2(II)Ļoti reti. Nesaslēgtās augu sabiedrībās uz lauku ceļiem, dolomīta 
karjerā. Labajā purvā (Lodziņa 1993, LATV), Slokas ezera krastā 
(Gavrilova 1994, LATV) un Līkumciemā (DAP 2002; Priede 2007, 
2008, 2014, KNP).
Cerastium arvense L.    tīruma radzene    Caryophyllaceae

A 
Reti. Ceļmalas. Rīga–Liepājas autoceļa malā Dunduru-Draviņu 
karjera apkārtnē, Jūrmalas–Kalnciema autoceļa malās. Izplatība 
precizējama.
Cerastium holosteoides Fr.    velēnu radzene    Caryophyllaceae

A Bieži. Zālājos, zālienos, atmatās, ceļmalās, mežmalās, uz meža 
ceļiem, dārzos.
Cerastium tomentosum L.    tūbainā radzene    Caryophyllaceae

D 3 Reti. Pelēkās kāpas, sausas ceļmalas, mežmalas. Ragaciems, 
Lapmežciems, Ķemeru kapu apkārtne. 
Cerastium semidecandrum L.    piecputekšņu radzene    
Caryophyllaceae A 
Diezgan bieži. Zālājos, atmatās, ceļmalās, mežmalās, dārzos.
Cerasus avium (L.) Moench    saldais ķirsis    Rosaceae

D 3 Reti. Mežmalas, ruderalizēti priežu meži. Atsevišķi eksemplāri 
bijušajā Kašķu purva izgāztuvē, DA no Valguma ezera, Ragaciemā.
Cerasus vulgaris Mill.    parastais ķirsis    Rosaceae

D 1 
Ļoti reti. Mežmalā pie Smārdes dzirnavām.
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Carex scandinavica E. W. Davies    Skandināvijas grīslis    
Cyperaceae

A 10  1, 2(II)

Reti. Kaļķaini zāļu purvi, nesaslēgts augājs uz dolomīta grunts, 
izstrādāti dolomīta un smilts-grants karjeri un dīķu krasti uz 
dolomīta grunts, izstrādāts kūdras purvs ar kaļķainu gruntsūdeņu 
izplūdēm. Kaņiera D un DA krastos (Rasiņš 1960; Eglīte 1975, 
LATV; Lodziņa 1989, 1990, LATV; Lodziņa u. c. 1993; Baroniņa 
1991, LATV), Līkumciems (DAP 2002; Priede 2008, 2009, KNP), 
Čaukciems (Priede 2016, KNP), Labais purvs (Priede 2008–2016, 
KNP), Dunduru-Draviņu karjers (Priede 2008, KNP), Kaļķa 
dolomīta karjers (Priede 2016, KNP).
Carex serotina Mérat    Ēdera grīslis    Cyperaceae

A 
Diezgan bieži. Kaļķainas pļavas ar mainīgu mitruma režīmu, 
aizauguši ceļi uz dolomīta šķembām un grants substrāta, 
smilšainos upju krastos ar skraju veģetāciju u. c.
Carex sylvatica Huds.    meža grīslis    Cyperaceae

A 
Diezgan reti. Platlapju un jauktos lapkoku-skujkoku mežos.
Carex vaginata Tausch    makstainais grīslis    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Skrajos lapkoku mežos, dumbrājos, gāršās, slapjās 
pļavās un grāvmalās, aizaugošās pļavās un laucēs, krūmājos.
Carex vesicaria L.    pūslīšu grīslis    Cyperaceae

A 
Diezgan bieži. Pārejas purvos, zāļu purvos, slīkšņainos ezeru 
krastos, grāvjos, aizaugošos izstrādātos kūdras purvos, purvainās 
pļavās.
Carex vulpina L.    lapsu grīslis    Cyperaceae

13 Diezgan reti. Mēreni mitrās pļavās un atmatu pļavās teritorijas D 
daļā, Čaukciemā, Smārdes un Dinku apkārtnē.
Carlina vulgaris L.    parastais zeltdadzis    Compositae

A 34 
Diezgan bieži. Sausās, kaļķainās pļavās, reti, ceļmalās, atmatās.
Carum carvi L.    pļavas ķimene    Apiaceae

A 21 
Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, ceļmalās. Kaņiera 
D, DA piekraste, Čaukciems, Smārde, Ķemeri, Līkumciems, 
Kūdras-Kaļķa autoceļa malās.
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.    ūdeņu avotene    Gramineae

A 21  2(III)Izzudusi? Atrasta liedagā Ragaciemā un Bigauņciemā (Zāmels 
1924, RIG). Pēdējos gadu desmitos atkārtoti nav konstatēta.
Centaurea cyanus L.    zilā rudzupuķe    Compositae

A 4 Reti. Atmatas Valguma ezera D piekrastē, Dinku, Kadiķu, 
Melnragu apkārtnē.
Centaurea jacea L.    pļavas dzelzene    Compositae 

A 
Bieži. Mēreni mitrās pļavās, ceļmalās.
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Chenopodium glaucum L.    zilganā balanda    Chenopodiaceae

A 
Ļoti reti. Ar slāpekli bagātās augtenēs, ganībās gar lopu iemīdītām 
takām, uz dzelzceļa uzbēruma, pludmalēs uz sanesu joslām. 
Melnragu apkārtne, Ķemeri, Ragaciems (Starpiņupes grīva). 
Izplatība precizējama.
Chenopodium rubrum L.    sarkanā balanda    Chenopodiaceae

A 3 Ļoti reti. Nezālienēs, sanesu joslās pludmalē jūras krastā. 
Krāčkalnu ezera D krasts, Lapmežciems pie Starpiņupes.
Chenopodium strictum Roth.    stāvā balanda    Chenopodiaceae

A Ļoti reti. Kāpās nezālienē. Ragaciema bijusī militārā bāze (Priede 
2016, KNP).
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton   čemuru palēks    
Pyrolaceae

A 16 
Diezgan reti. Sausos priežu mežos, tostarp mežainās piekrastes 
kāpās.
Chrysosplenium alternifolium L.    pamīšlapu pakrēslīte    
Saxifragaceae A 45 
Diezgan bieži. Pārmitros lapkoku un jauktos mežos.
Cichorium intybus L.    cigoriņš    Compositae 

A 16 
Diezgan reti. Ceļmalās un ruderālās vietās, atmatās. Grebju 
apkārtne, Līkumciems, Dundurpļavas, Rīga-Liepāja šoseja, Kaļķis, 
Gausā jūdze.
Cicuta virosa L.    indīgais velnarutks    Apiaceae

A 16 
Diezgan bieži. Ūdeņu krastmalās, slapjās palienes pļavās, grāvjos. 
Teritorijas A un Z daļā – Slocenes ieleja, Lielupes palienes zālāji, 
Siliņupe, Slokas ezera Z, Kaņieris.
Circaea alpina L.    Alpu raganzālīte    Onograceae

A 15 
Diezgan reti. Pārmitri lapkoku un jaukti meži.
Cirsium acaule Scop.   bezstumbra usne    Compositae 

A 13 
Diezgan reti. Kaļķainās pļavās, agrākajās ganībās. Antiņciema, 
Bigauņciema, Klapkalnciema, Kauguru un Slokas Aklā ezera 
apkārtne, Grebji.
Cirsium x rigens (Aiton) Wallr.    Compositae

A Reti. Kaļķainās pļavās, agrākajās kaļķainās ganībās. Antiņciems, 
Klapkalnciema un Dubļukroga apkārtne.
Cirsium arvense (L.) Scop.    tīruma usne    Compositae

A Bieži. Zālājos, tīrumos, ceļmalās, laukmalās, aizaugušās meža 
laucēs, nezālienēs, dārzos.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill    dažādlapu dadzis    Compositae

A 4 Reti. Uz meža stigām, ceļmalas grāvjos. DR no Dūņiera, 
Līdumnieki, Kūdras apkārtne, Klapkalnciema apkārtne.
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Ceratophyllum demersum L.    iegrimusī raglape    
Ceratophyllaceae

A Diezgan reti. Stāvoši un lēni tekoši saldūdeņi – upes, ezeri, grāvji. 
Slokas ezers (Suško 1994), Slocenes lejtece, Kaņieris, Lielupe, 
Odiņu-Pavasaru polderis.
Ceratophyllum submersum L.    pusgrimusī raglape    
Ceratophyllaceae

A 7  2(II)

Diezgan reti. Vairākkārt konstatēta seklajos piejūras ezeros ar 
dolomīta grunti Kaņierī (Lodziņa 1989, RADB; Lodziņa 1991, 
RADB; Lēne-Līne 2003, KNP; Zviedre 2004, LDM; Priede 2007, 
KNP) un Dūņierī un Siliņupē (Lodziņa u. c. 1993), kā arī izskalota 
jūras piekrastē pludmalē starp Kaugurciemu un Jaunķemeriem 
(Priede 2008, KNP).
Chaenorhinum minus (L.) Lange    mazvīrcele    Scrophulariaceae

A 
Reti. Nesaslēgtās augu sabiedrībās smilšainās un granšainās vietās 
Ķemeru dzelzceļa stacijas apkārtnē un Gausajā jūdzē, vietām uz 
smilšainām stigām Klapkalnciema apkārtnē.
Chaerophyllum aromaticum L.    smaržīgā kārvele    Apiaceae

A Diezgan reti. Aizaugošās sausās līdz mēreni mitrās pļavās, 
ceļmalās, mežmalās, uz mežu stigām.
Chaerophyllum bulbosum L.    bumbuļu kārvele    Apiaceae

D ? 20. gs. pirmajā pusē konstatēta Ķemeru apvidū (Taбaka 1974). 
Atkārtoti nav atrasta.
Chaerophyllum hirsutum L.    skarbmatainā kārvele    Apiaceae

A 1 Ļoti reti. Konstatēta vienu reizi nacionālā parka robežās Slokā 
netālu Vecslocenes tilta dzelzceļa malā (Priede 2010, KNP).
Chamaedaphe calyculata (L.) Moench    ārkausa kasandra    
Ericaceae

A 48 
Diezgan bieži. Augstajos purvos, purvainos priežu mežos. Ķemeru 
tīrelis, Raganu purvs.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.    šaurlapu ugunspuķe    
Onograceae

A 
Diezgan reti. Ceļmalās, meža degumos, izcirtumos, laucēs, 
aizaugošās pļavās.
Chelidonium majus L.    lielā strutene    Papaveraceae

A Diezgan bieži. Nezālienēs, ceļmalās, mēslainēs, apdzīvotās vietās, 
ruderalizētos mežos u. c. ruderālos biotopos.
Chenopodium album L.    baltā balanda    Chenopodiaceae

A Diezgan bieži. Dārzos, tīrumos, nezālienēs ar nesaslēgtu augāju, 
ceļmalās, uz dzelzceļa uzbēruma.
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Convallaria majalis L.    maijpuķīte    Liliaceae
A Bieži. Gāršās, jauktos mežos, sausos priežu mežos mežmalās, 

krūmājos.
Convolvulus arvensis L.    tīruma tītenis    Convolvulaceae

A Diezgan bieži. Nezālienēs, tīrumos, dārzos, sausās līdz mēreni 
mitrās atmatās un zālājos.
Conyza canadensis (L.) Cronquist    Kanādas jānītis    Compositae 

A 68 Bieži. Ceļmalās, uz dzelzceļa uzbēruma, nezālienēs, dārzos, 
tīrumos, atmatās, sausos zālājos, jūras piekrastes kāpās.
Corallorhiza trifida Châtel.    trejdaivu koraļļsakne    Orchidaceae

A 5  1, 2(III)
Reti. Purvainos priežu, egļu un jauktos mežos. Raganu purva R 
mala (Lodziņa u. c. 1993; Priede 2008, KNP), Vēršupītes augštece 
un Ķemeru pagrieziena apkārtne (Lodziņa u. c. 1993), Zaļā purva 
A daļa, Kugraiņa ezera D piekraste (Priede, 2009, 2010, KNP).
Corispermum intermedium Schweigg.    jūrmalas kamieļzāle    
Chenopodiaceae

A  2(III)
Reti? Iespējams, sastopama smilšainās pludmalēs Rīgas līča 
piekrastē (DAP 2002). Pēdējos gados sugai piemērotajās augtenēs, 
līdzīgi kā citur Latvijas piekrastē, konstatēta tikai adventīva suga 
Corispermum leptopterum (P. Evarts-Bunders 2016, pers. kom.). 
Izplatība precizējama.
Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin    platspārnu kamieļzāle    
Chenopodiaceae

A 4 
Reti. Uz dzelzceļa uzbēruma smilšainā substrātā pie Ķemeru 
stacijas (Priede 2009, KNP), smilšainās pludmalēs posmā 
Jaunķemeri–Ragaciems (Priede 2007, KNP). Izplatība precizējama, 
iespējams, sastopama visā piekrastes posmā.
Corydalis solida (L.) Clairv.    blīvguma cīrulītis    Papaveraceae

A 1 
Ļoti reti. Ķemeru parks (Lazda, Priede 2016, KNP).
Corylus avellana L.    parastā lazda    Corylaceae

A Bieži. Dažāda tipa mežos uz auglīgām augsnēm, krūmājos, upju 
ieleju nogāzēs.
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.    iesirmā kāpsmildzene    
Gramineae

A 2  2(III)
Ļoti reti. Galvenokārt piekrastē pelēkajās kāpās un atklātās 
vietās, reti – nesaslēgtā augājā ruderālās vietās. Slokas apkārtne 
(Galenieks 1953; Tabaka 1975, LATV; Zariņa 1979, LATV), 
Ragaciems (Galenieks 1953), Jaunķemeri (Taбaka 1974, LATV; 
Priede 2009, KNP), Gausā jūdze (Priede 2008, KNP).
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Cirsium oleraceum (L.) Scop.    lēdzerkste    Compositae

A 
Bieži. Mēreni mitrās līdz mitrās pļavās, mežmalās, gāršās, slapjos 
mežos, uz mitriem meža ceļiem, avoksnājos, ūdensteču krastos, 
mitrās ieplakās. 
Cirsium palustre (L.) Scop.   purva dadzis    Compositae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, zāļu purvos, 
grāvjos, aizaugošos izstrādātos kūdras purvos ar zāļu purva augāju.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.    parastais dadzis    Compositae

A Diezgan reti. Ruderalizētos mēreni mitros zālājos, nezālienēs, 
ganībās.
Cladium mariscus (L.) Pohl    dižā aslape    Cyperaceae

A 40  1, 2(III)

Diezgan bieži, taču gandrīz tikai teritorijas piejūras daļā. Blīvās, 
monodominantās audzēs vai kā atsevišķi ceri piejūras ezeros 
seklūdenī krasta zonā uz kaļķaina substrāta, kaļķainos zāļu 
purvos ezeru krastos, kaļķainās sērūdeņu izplūdes vietās purvos, 
pamestos, applūdušos kūdras frēzlaukos, kūdras karjeru dīķos, 
ļoti reti – dolomīta karjeros, lēni tekošās upēs, grāvjos. Kaņieris, 
Dūņieris, Slokas ezers, Slokas Aklais ezers, Raganu purva sēra dīķi 
(Thomson 1937; Priede 2007-2016, KNP), Pūšu ezers (DAP 2002; 
Priede 2008, KNP), Kugrainis (DAP 2002; Priede 2008, KNP), 
Antiņciems (Priede 2007, KNP), Slokas purvs, Kašķu purvs, Labais 
purvs, Smārdes tīrelis, Līkumciems (Priede 2007, 2008, KNP), 
Zaļais purvs, Ķemeru tīreļa R daļa (Priede 2009, KNP).
Clinopodium vulgare L.    parastā smaržmētra    Labiatae

A 35 Diezgan bieži. Sausās, saulainās mežmalās, gar meža ceļiem, sausos 
priežu mežos, sausos zālājos, atmatās.
Comarum palustre L.    purva vārnkāja    Rosaceae

A Diezgan bieži. Zāļu purvos, pārejas purvos, slapjās pļavās un 
ganībās, gar ezeru un upju krastiem, grāvjos.
Conioselinum tataricum Hoffm.    Tatārijas stobulis    Apiaceae

A 4  2(III)

Reti. Mežmalās, gāršās, ceļmalās upju krastu krūmājos. Konstatēts 
palienes baltalkšņu mežā Slocenes ielejā pirms ietekas Valgumā, 
Džūkstes upes (Kauguru kanāla) vidustecē R no Sumragiem, 
Kauguru kanāla lejtecē pie Kaļķa, Dumbrāju apkārtnē (Lodziņa 
u. c. 1993). Pēdējos gados konstatēts tikai Kauguru kanāla krastos 
R no Sumragiem (Priede 2008, KNP).
Conium maculatum L.    plankumainais suņustobrs    Apiaceae

A 25 
Diezgan bieži. Nezālienēs, ceļmalās.
Consolida regalis Gray    tīruma zilausis    Ranunculaceae

A 2 Ļoti reti. Tīrumos. Valguma ezera D piekraste, Melnragu un 
Kadiķu apkārtne.
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Cuscuta europaea L.    Eiropas vija    Cuscutaceae
A 

Reti. Lielupes palienes pļavās lejpus Kalnciema tilta.
Cynoglossum officinale L.    ārstniecības suņmēle    Boraginaceae

A ? BIKS 13/20, 13/21, 14/20, 14/21 (Fatare 1992).
Cynosurus cristatus L.    parastā sekstaine    Gramineae

A 4 Reti. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās un atmatu zālājos. 
Lapmežciems, Ragaciems, Smārde, Melnragu rīkle.
Cyperus fuscus L.    brūnais dižmeldrs    Cyperaceae

A 1  1, 2(I)
Ļoti reti. Purvainos ezeru un upju krastos. ZR no Slokas 
Vecslocenes krastā (Tabaka 1975, LATV) - atradne, visticamāk, 
izzudusi; Slokas ezera ZR krastā (Suško 1994; Priede 2012, 2015, 
KNP).
Cypripedium calceolus L.   dzeltenā dzegužkurpīte    Orchidaceae

A 12 
1, 2(II), 

3(II)

Diezgan reti. Lapkoku, egļu un jauktos mežos. Ķemeru apkārtne 
(Girgensohn 1845, RIG; Galeniece 1940, LATV; Tabaka 1975, 
LATV; Lodziņa u. c. 1993; Šulcs 1993, LATV; DAP 2002; Lēne-Līne 
2003, 2005, KNP); Dubļukroga apkārtne (Kupffer, Lackschewitz 
1904; Vimba 1963, RIG; DAP 2002; Lēne-Līne 2005; Baroniņa, 
Suško 2007, pers. kom.; Priede 2008, 2012, KNP), Antiņciema 
apkārtne (Lodziņa u. c. 1993), Dūņiera apkārtne (Priede 2008, 
KNP), Ķemeru tīreļa R malas meži (Ķuze 2004, KNP; Priede 2009, 
KNP; Caune 2015, KNP).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.    trauslā pūslīšpaparde    
Athyraceae

A 3 
Ļoti reti. Strauta krasta atsegumā egļu vērī Z no Zaļās kāpas, uz 
izgāztu koku saknēm Jāņkroga un Lustūžkalna apkārtnē.
Dactylis glomerata L.    parastā kamolzāle    Gramineae

A Bieži. Kultivētos zālājos, mēreni mitros dabiskos zālājos, 
ruderalizētos zālājos, ceļmalās, nezālienēs.
Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova    Baltijas 
dzegužpirkstīte    Orchidaceae

A 48  1, 2(IV)Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, ceļmalās, uz meža ceļiem, 
grāvmalās, izstrādātos dolomīta karjeros, kaļķainos zāļu purvos, 
pārejas purvos.
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Cotoneaster lucidus Schltdl.    spožā klintene    Rosaceae
D 30 Diezgan bieži, pārsvarā apdzīvotu vietu tuvumā. Dažādu tipu 

mežos, mežmalās, mežu ceļu malās.
Crassula aquatica (L.) Schönland    ūdens biezlapīte    
Crassulaceae

A  2(0)
Izzudusi. Konstatēta Slokā 1896. un 1897. gadā, BIKS 14/22 
(Gavrilova 2003a). Atkārtoti nav atrasta.
Crataegus alemanniensis Cinovskis    Vācijas vilkābele    Rosacaea

D 6 
Reti. Ceļmalas, mežmalas, dzelzceļa malas. DR no Ķemeriem 
Ķemeri–Smārde dzelzceļa malā, A no Lielaitiņiem (Priede 2008, 
KNP), Valguma ezera R piekraste, Melnragu rīkle, Ķemeri (Priede 
2009, KNP).
Crataegus curvisepala Lindm.    līkkausa vilkābele    Rosaceae

A 6 
Reti. BIKS 13/21 (Fatare 1992). Mežmalās, krūmājos, mēreni 
mitros skujkoku, lapkoku un jauktos mežos. Slokas ezera Z galā, 
Kaņiera Riekstu pussala, Valguma ezera R piekraste, Slokas Aklā 
ezera DA piekraste, Kaņiera DA piekraste. Izplatība precizējama.
Crataegus flabellata (Bosc) K. Koch    vēdekļa vilkābele    
Rosaceae D 1 
Ļoti reti. Jauktā skujoku mežā pie Ķemeriem (Priede 2008, KNP).
Crataegus monogyna Jacq. s. l.    vienirbuļa vilkābele    Rosaceae

A 1 Ļoti reti. Lapkoku mežā ceļmalā pie Ķemeru Meža mājas (Priede 
2008, KNP).
Crataegus orientobaltica Cinovskis    Baltijas vilkābele    Rosaceae

A 1 
Ļoti reti. Mežmala, ceļmala. Smārdes dzirnavas.
Crepis biennis L.    divgadīgā cietpiene    Compositae

A Diezgan bieži. Sausās atmatās, ceļmalās, nezālienēs. Izplatība 
precizējama.
Crepis paludosa (L.) Moench    purva cietpiene    Compositae

A Bieži. Dažādos mežos, mežmalās, mitrās ieplakās, mežu laucēs, 
avoksnājos. 
Crepis praemorsa (L.) Tausch    krūmu cietpiene    Compositae

A 6  1, 2(III)Reti. Kaļķainās pļavās, ceļmalās, meža laucēs. Antiņciems, 
Čaukciems (Priede 2007, 2008, KNP), Z no Labā purva (Priede 
2008, KNP), Līdumnieki (Priede 2016, KNP).
Crepis tectorum L.    tīruma cietpiene    Compositae 

A Diezgan reti. Sausās atmatās, nezālienēs, ceļmalās. Izplatība 
precizējama.
Cruciata laevipes Opiz    skropstainā krustmadara    Rubiaceae

Ad 1 Ļoti reti. Smilšaina meža ceļa malā Labā purva apkārtnē pie 
Jūrmalas–Kalnciema autoceļa (Priede 2009, 2016, KNP). 
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Delphinium elatum L.    augstais gaiļpiesis    Ranunculaceae
A  1, 2(II)Izzudis. Ķemeru apkārtnē skrajā krūmāja kontaktjoslā ar dzelzceļu 

(Tabaka 1993, LATV). Atkārtoti nav konstatēts.
Dentaria bulbifera L.    sīpoliņu zobainīte    Cruciferae

A 3  1, 2(III)Reti. Jauktās gāršās. Ķemeri (Eleksis 1955), Kaņiera DA un DR 
piekraste (Šulcs 1991, LATV; Lēne-Līne 2003, RADB; Priede 2008, 
KNP), Lustūžkalns (Priede 2010, KNP).
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.    parastā ciņusmilga    
Gramineae

A 
Bieži. Mēreni mitros dabiskos zālājos, slapjos mežos, grāvmalās, 
krūmājos.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl    Sofijas smalkžodzene    
Cruciferae

A Reti. Ceļmalas, nezālienes. Lapmežciems, Ragaciems, Ķemeru-
Antiņciema ceļš (Priede 2012, 2016, KNP), iespējams, arī citur. 
Izplatība precizējama.
Dianthus arenarius L.    smiltāju neļķe    Caryophyllaceae

A 11  1, 3(II)

Teritorijā sastopamas abas Latvijā konstatētās pasugas – 
Dianthus arenarius ssp. arenarius un D. arenarius ssp. borussicus. 
Šeit izplatības kartē abas pasugas nav nodalītas.
Reti. Sausos priežu mežos kāpās, pelēko kāpu fragmentos jūras 
piekrastē.
Dianthus barbatus L.    čemuru neļķe    Caryophyllaceae

D 3 Reti. Mežmalas, kapsētu apkārtne. Mārtiņa kapu, Čaukciema kapu, 
Labā purva apkārtne.
Dianthus deltoides L.    dzirkstelīte    Caryophyllaceae

A 27 Diezgan bieži, bet gandrīz tikai teritorijas Z daļā. Sausos līdz 
mēreni mitros zālājos, atmatu zālājos, kāpās, mežmalās, ceļmalās.
Dianthus plumarius L.    spalvu neļķe    Caryophyllaceae

D 1 Ļoti reti. Konstatēta vienu reizi Kūdras apkārtnē lauku ceļa malā 
(Priede 2008, KNP).
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub    parastais 
plakanstaipeknis    Lycopodiaceae

A 3 
1, 

2(IV), 
3(IV)

Reti. Sausos priežu mežos un sūnu purvā Ķemeru apkārtnē 
(Eglīte 1979, RADB; Gavrilova 1981, RADB), Vēršupītes augšteces 
apkārtne (Vilciņa 2007, KNP), Zaļā purva ZA malas kāpās (Priede 
2009, KNP), R no Zaļā purva (Priede 2010, KNP).

Dipsacus sylvestris Huds.    meža dipsaks    Dipsacaceae
D 2 Ļoti reti. Nezālienēs, ceļmalās. Dinku apkārtne, Kašķu purva 

izgāztuve
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Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó    asinssarkanā 
dzegužpirkstīte    Orchidaceae

A 8  1, 2(IV)

Reti. Kaļķainos zāļu purvos, slapjās kaļķainās pļavās, pārejas 
purvos. Kaņiera krasti (Lehmann 1895; Kupffer, Lackschewitz 
1904), Dubļukroga apkārtne (Suško 1986, LATV), Raganu purva 
ZR mala (Cepurīte 1979, LATV; Baroniņa 1993, LATV), D no 
Klapkalnciema Strautupes palienē (Gavrilova 1993, LATV; Priede 
2008, KNP), Klapkalnciema apkārtne (Gavrilova 1989, LATV), 
Kaņiera pilskalna apkārtne (DAP 2002), Zaļais purvs, Antiņciems 
(Priede 2007, KNP), Mucenieku apkārtne, Zaļā purva ZR mala 
(Priede 2008, KNP), Čaukciems (Priede 2009, KNP).
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó    Fuksa dzegužpirkstīte    
Orchidaceae A 127  1, 2(IV)
Bieži. Mitros mežos, mežmalās, uz meža ceļiem, meža ceļu malās.
Dactyorhiza incarnata (L.) Soó    stāvlapu dzegužpirkstīte    
Orchidaceae

A 26  1, 2(IV)
Diezgan reti. Kaļķainos zāļu purvos, kaļķainās pļavās, palieņu 
zālājos, pamestos aizaugošos karjeros uz kaļķaina substrāta.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó    plankumainā dzegužpirkstīte    
Orchidaceae

A 36  1, 2(IV)Diezgan reti. Pārejas purvos, kaļķainos zāļu purvos, purvainos 
mežos, grāvmalās, uz mitru mežu stigām, uz meža ceļiem, 
pamestos, aizaugošos dolomīta karjeros.
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub    iedzeltenā 
dzegužpirkstīte    Orchidaceae

A 11  1, 2(IV)Reti. Kaņiera D, DA un R krasts (Biseniece 2006, KNP; Priede 
2007-2016, KNP), Mucenieku apkārtne (Priede 2008, KNP), 
Dūņiera apkārtne (Priede 2008, KNP), Čaukciems (Priede 2007, 
KNP), Niedruliekņa (Priede 2010, KNP).
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub    Rusova dzegužpirkstīte    
Orchidaceae

A 12  1, 2(IV)
Reti. Pārejas purvos, kaļķainos zāļu purvos, purvainos mežos, uz 
aizaugušiem ceļiem uz dolomīta šķembām. Apšuciema apkārtne 
(Suško 1991, RADB), Niedruliekņa, Raganu purvs, Dūņiera 
apkārtne, Slokas ezera Z piekraste, Ķemeru tīreļa ZR mala (Priede 
2007-2016, KNP).
Daphne mezereum L.    zalktene    Thymelaeaceae

A Bieži. Gāršās, jauktos mežos, skujkoku mežos mēreni mitros līdz 
slapjos augšanas apstākļos.
Daucus carota L.    savvaļas burkāns    Apiaceae

A Bieži. Ceļmalās, dzelzceļa malās, atmatās, zālājos, tīrumos, 
apdzīvotās vietās, nezālienēs, smilts un grants karjeros.
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Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray    dzeloņainais gurķis    
Cucurbitaceae

D 18 
Diezgan bieži. Upju palieņu zālāji un krūmāji, nezālienes, ruderālas 
vietas. Slocenes vidustece posmā Milzkalne-Jāņkrogs, Lielupes 
palienes pļavas posmā Kalnciema tilts–Pavasari, Lapmežciems, 
Kauguru apkārtne, bijusī Kašķu purva izgāztuve.
Echinops sphaerocephalos L.    apaļgalvas ežziede    Compositae

D 2 Ļoti reti. Ceļmalas Valguma ezera D piekrastē pie Smārdes–
Valguma ceļa.
Echium vulgare L.    zilais daglītis    Boraginaceae

A 
Ļoti reti. Ceļmalas, mežmalas. Valguma ezera D un DA piekraste.
Eleagnus argentea Pursh   sudraba eleagns    Eleagnaceae D 1 
Ļoti reti. Piejūras kāpās priežu mežā Bigauņciemā.
Eleocharis mamillata H. Lindb.    iežmaugtais pameldrs    
Cyperaceae

A 4 Reti. Uz aizaugošiem lauku ceļiem, mitrās kaļķainās pļavās, 
kaļķainos zāļu purvos. Kūdras apkārtne, Kaņiera Riekstu pussala, 
Klapkalnciema apkārtne, Kauguru pļavas.
Eleocharis palustris  (L.) Roem. et Schult.    purva pameldrs    
Cyperaceae

A 
Reti? Slapjās ieplakās pļavās, uz slapjiem meža ceļiem, grāvjos. 
Izplatība precizējama.
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwartz    mazziedu 
pameldrs    Cyperaceae

A 8 
Reti. Kaļķainos zāļu purvos. Kaņiera D, DA un R krasti, D no 
Klapkalnciema, Kūdra–Ķemeri dzelzceļa malā.
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.    vienplēksnes pameldrs    
Cyperaceae

A Reti? Kaļķainos zāļu purvos, mitrās ieplakās kaļķainos zālājos ar 
mainīgu mitruma režīmu. Kaņiera krastos, Kauguru apkārtnes 
pļavas. Izplatība precizējama.
Elodea canadensis Michx.    Kanādas elodeja    Hydrocharitaceae

Ad 26 
Diezgan bieži. Lēni tekošos ūdeņos. Slokas ezers (Suško 1994), 
Kaņieris (Priede 2010), Slocene, Vēršupīte, Slampe, Skudrupīte, 
Līkaušķu strauts, Lielupe.
Elymus caninus (L.) L.    parastā suņuvārpata    Gramineae

A Diezgan bieži. Lapkoku un jauktos mežos, gar meža ceļiem, uz 
stigām.
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Dracocephalum thymiflorum L.  mārsilu pūķgalve    Labiatae
Ad ? BIKS 14/21 (Cepurīte 2006). Atkārtoti nav atrasta.

Drosera anglica Huds.   garlapu rasene    Droseraceae

A 11 
Diezgan reti. Augstajos purvos seklās ieplakās, purvu ezeru un 
akaču krastos, pārejas purvos un slīkšņās. Raganu purvs, Zaļais 
purvs, Ķemeru tīrelis, Slokas purvs.
Drosera intermedia Hayne    vidējā rasene    Droseraceae

A 1 Ļoti reti. Zāļu purvā ieplakās ar atklātu ūdeni Zaļajā purvā (Priede 
2009, KNP).
Drosera × obovata Mert. et W. D. J. Koch    ieapaļā rasene    
Droseraceae

A 7 
Reti. Ķemeri (Galenieks 1957). Augstajā purvā lāmās Ķemeru 
tīrelī. 
Drosera rotundifolia L.    apaļlapu rasene    Droseraceae

A 92 
Bieži. Augstajos purvos, pārejas purvos, purvainos mežos, 
aizaugušos bijušajos kūdras karjeros un applūdinātos kūdras 
frēzlaukos. 
Dryopteris carthusiana (Will.) H. P. Fuchs    dzeloņainā 
ozolpaparde    Dryopteridaceae

A 
Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos lapkoku, egļu un jauktos mežos, 
palieņu mežus uz ciņiem.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray    sekstainā ozolpaparde    
Dryopteridaceae

A 27 Diezgan bieži. Purvainos mežos, purvainos mežos augsto purvu 
malās, krūmājos, aizaugušos izstrādātos kūdras purvos.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray    platlapainā ozolpaparde    
Dryopteridaceae

A 1 
Ļoti reti. Egļu vērī Kaņiera Z piekrastē D no Kungu ceļa gala 
(Priede 2009, KNP).
Dryopteris filix-mas (L.) Schott    melnā ozolpaparde    
Dryopteridaceae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitros līdz slapjos lapkoku, skujkoku un 
jauktos mežos.
Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.    parastā gaiļsāre    Gramineae

A 4 Reti. Nezālienes, ruderālas vietas, meža ceļi, ganību ceļi. Melnragu 
pļavas, Siliņpļavas, Ķemeru, Labā purva apkārtne.
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Epipactis helleborine (L.) Crantz    platlapu dzeguzene    
Orchidaceae

A 
Diezgan bieži. Lapkoku, skujkoku un jauktos mežos, uz meža 
stigām, mežmalās, laucēs, uz meža ceļiem, krūmājos.
Epipactis palustris (L.) Crantz    purva dzeguzene    Orchidaceae

A 58 
Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas Z un A daļā. Kaļķainos zāļu 
purvos, pārejas purvos, kaļķainos zālājos, ceļmalās, grāvmalās, uz 
meža stigām, pamestos, aizaugošos dolomīta karjeros.
Equisetum arvense L.    tīruma kosa    Equisetaceae 

A Diezgan bieži. Atmatās, tīrumos, dārzos, ceļmalās, dzelzceļa malās, 
nezālienēs.
Equisetum fluviatile L.    upes kosa    Equisetaceae

A Diezgan bieži. Zāļu purvos un slapjos zālājos, galvenokārt palienēs, 
seklās ūdenstilpēs un to krastos, grāvjos.
Equisetum hyemale L.    ziemzaļā kosa    Equisetaceae

A 
Diezgan bieži. Pārmitros mežos, sausieņu mežos, mežmalās, gar 
meža ceļiem, uz meža stigām, laucēs, pamestos, aizaugošos smilts 
karjeros.
Equisetum palustre L.    purva kosa    Equisetaceae

A Diezgan bieži. Zāļu purvos un mēreni mitros slapjos zālājos 
(galvenokārt kaļķainos), grāvjos.
Equisetum pratense Ehrh.    pļavas kosa    Equisetaceae

A 
Reti. Kaļķainās pļavās, mēreni mitros zālājos, mežmalās.
Equisetum sylvaticum L.    meža kosa    Equisetaceae

A Diezgan bieži. Dažāda tipa mēreni mitros mežos, gar meža ceļiem, 
uz stigām, mežmalās.
Equisetum variegatum Schleich.    raibā kosa    Equisetaceae

A 22 

Diezgan bieži. Pioniersabiedrībās mitrās kaļķainās, smilšainās 
augtenēs nesaslēgtās augu sabiedrībās seklos ceļmalas grāvjos, 
smilts karjeros, mitrās ieplakās kaļķainās pļavās un kaļķainos 
zāļu purvos. Kaņiera D, DA un DR piekraste, Dunduru-Draviņu 
karjers, Līkumciema karjers, Lustūžkalna, Ķemeru, Dundurpļavu 
un Klapkalnciema, Slokas, Ķemeru, Labā purva un Melnezera 
apkārtne.
Eragrostis minor Host    mazā eragroste    Gramineae

Ad 2 Ļoti reti. Asfalta spraugās uz celiņa Ķemeros (Priede 2013, KNP), 
uz dzelzceļa uzbēruma Ķemeros (Priede 2016, KNP).
Erigeron acris L.    asais jānītis    Compositae

A 
Diezgan bieži. Sausas ceļmalas, atmatas, nezālienes.
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Elytrigia junceiformis Á. et D. Löve    doņu vārpata    Gramineae

A  1, 2(I)Ļoti reti? Rīgas līča piekrastē embrionālajās kāpās, BIKS 14/22 
(Fatare 1992; Lodziņa u. c. 1993; DAP 2002). Pēdējos gados nav 
atrasta.
Elytrigia repens (L.) Nevski    ložņu vārpata    Gramineae

A 
Bieži. Zālājos, atmatās, nezālienēs, ceļmalās. 
Elytrigia × littorea (Schumach.) Hyl.    jūrmalas pavārpata    
Gramineae

A 
Ļoti reti. BIKS 13/20, 13/21, 14/22 (Cepurīte 2014). Jūras krastā 
priekškāpās. Ragaciems (Priede 2016, KNP).
Empetrum nigrum L.    melnā vistene    Ericaceae

A Bieži. Augstajos purvos, purvainos mežos, mežainās piekrastes 
kāpās, izstrādātos kūdras purvos.
Epilobium adenocaulon Hausskn.    dziederstublāja kazroze    
Onograceae

Ad Reti? Mitros mežos Ķemeru, Kaņiera un Smārdes apkārtnē 
(Kupffer 1934; Bumbure 1957), ugunskura vietā Kaņiera Riekstu 
pussalā (Priede 2016, KNP). Izplatība precizējama.
Epilobium hirsutum L.    pūkainā kazroze    Onograceae

A Bieži. Aizaugošos zālājos, krūmājos, mežmalās, uz meža stigām, 
laucēs, ceļmalās.
Epilobium montanum L.    kalnu kazroze    Onograceae

A Diezgan bieži. Skujkoku un jauktos mežos, gar meža ceļiem. 
Izplatība precizējama.
Epilobium palustre L.    purva kazroze    Onograceae

A Diezgan reti. Palieņu pļavās Lielupes krastā lejpus Kalnciema 
tiltam, ugunskura vietā pie Raganu purva Sēra dīķiem.
Epilobium roseum Schreb.    sārtā kazroze    Onograceae

A ? Ķemeri (Bumbure 1957). Atkārtoti nav atrasta.
Epilobium tetragonum L.    četršķautņu kazroze    Onograceae

A 5 Reti. Slapjās pļavās. Ķemeru (Bumbure 1957, Priede 2009, KNP), 
Duckopju un Kaļķa apkārtne apkārtne (Priede 2009, 2012, KNP).
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser    tumšsarkanā 
dzeguzene    Orchidaceae

A 29 
Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, sausās, smilšainās mežmalās, 
pelēkajās kāpās. Jaunķemeri, Bigauņciems, Ragaciems, Gausā 
jūdze, Līdumnieki, Smārdes Kūdras, Grebju, Duckopju un 
Dunduru-Draviņu karjera apkārtne, Ķemeru tīreļa A mala.
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Eupatorium cannabium L.    lielā krastkaņepe    Compositae 
A Bieži. Mitrās pļavās, grāvmalās, mežmalās, purvainu mežu laucēs, 

krūmājos, ceļmalu grāvjos, zāļu purvos.
Euphorbia cyparissias L.    ciprešu dievkrēsliņš    Euphorbiaceae

D 2 
Ļoti reti. Sausā skujkoku mežā kapsētas malā Ķemeru kapu 
apkārtnē (Priede 2008, KNP), ceļmalā Gausajā jūdzē (Priede 2016, 
KNP).
Euphorbia esula L.    asais dievkrēsliņš    Euphorbiaceae 

A 14 
Diezgan reti. Palieņu zālājos, mēreni mitros zālājos, ceļmalās. 
Lielupes un Slampes palienēs, Antiņciems, Klapkalnciema 
apkārtne, Jaunķemeri, Kūdra, Ķemeru tīreļa ZA daļa, Kaļķa 
dolomīta karjeri.
Euphorbia helioscopia L.    saules dievkrēsliņš    Euphorbiaceae

A Reti. Dārzos, tīrumos, nezālienēs. Atradnes nestabilas, izplatība 
mainīga.
Euphorbia palustris L.    purva dievkrēsliņš    Euphorbiaceae

A 16  1, 2(II)

Diezgan reti. Slapjas pļavas, pārmitri meži un krūmāji upju 
palienēs, pāraugušas slīkšņas ezeru krastos, upju krasti. Slokas 
ezera apkārtne (Birkmane 1956, LATV; Tabaka 1975, LATV; 
Suško 1986, LATV; Gavrilova 1994, LATV; Lēne-Līne 2004, KNP; 
Priede 2007, 2008, KNP), Vecslocenes palienes pļavas (Lodziņa 
u. c. 1993; Priede 2007, KNP), Bigauņciems (Priede 2007, KNP), 
Kauguru apkārtne (Priede 2007, KNP), Slocenes ielejā lejpus 
Valguma (Lēne-Līne 2004, KNP; Priede 2007, KNP), Dūņiera un 
Akmeņradziņu ezeru piekrastes (Priede 2008, KNP), Kaņiera DR 
krasts pie Kaņiera pilskalna (Priede 2009, KNP).
Euphrasia micrantha Rchb.    sīkziedu žibulītis    Scrophulariaceae

A 1  2(2)Ļoti reti. Ragaciems, priedēm apaugušās kāpās (Zāmels 1924, 
RIG), ceļmalā kapu atkritumu izgāšanas vietā priežu mežā pie 
Ķemeru kapiem (Priede 2009, KNP).
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.    stāvais žibulītis    
Scrophulariaceae

A 7 
Diezgan reti. Nesaslēgtā augājā uz lauku un meža ceļiem uz 
granšaina un dolomīta substrāta, pamestos, aizaugošos dolomīta 
karjeros. Robežakmens apkārtne, Krāču kalni, Labais purvs, 
Ķemeru tīreļa A mala, Slokas ezera Z gals, Kaļķa dolomīta karjers, 
Ķemeri. Izplatība precizējama.
Euphrasia × reuteri Wettst.    Reitera žibulītis    Scrophulariaceae

A Ļoti reti. Nesaslēgtā augājā pamestā, aizaugošā dolomīta karjerā Z 
no Kaļķa. Izplatība precizējama.
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Eriophorum gracile W. D. J. Koch    slaidā spilve    Cyperaceae

A 5 
Reti. Kaļķaini zāļu purvi, slapjas, kaļķainas pļavas, mitras ieplakas 
izstrādātos dolomīts un smilts-grants karjeros.  Niedruliekņa, 
Čaukciema apkārtne, Līkumciema karjers, Ķemeru tīreļa A mala, 
Dunduru-Draviņu karjers.
Eriophorum latifolium Hoppe    platlapu spilve    Cyperaceae

A 42 
Diezgan bieži. Galvenokārt teritorijas Z daļā. Pārejas purvos augsto 
purvu malās, kaļķainos zāļu purvos, purvainās pļavās, kaļķainās 
pļavās ar mainīgu mitruma režīmu, mitrās ieplakās pamestos, 
aizaugošos dolomīta karjeros.
Eriophorum polystachion L.    šaurlapu spilve    Cyperaceae 

A 46 
Diezgan bieži. Pārejas purvos un slīkšņās augsto purvu malās un 
purva akaču malās, purvu ieplakās, purvainās, slapjās pļavās un 
zāļu purvos, pamestās kūdras ieguves vietās.
Eriophorum vaginatum L.    makstainā spilve    Cyperaceae

A Bieži. Augstajos purvos, pārejas purvos, purvainos mežos, bijušajās 
kūdras ieguves vietās.
Erodium cicutarium (L.) Hér.    velnarutku grābeklīte     
Geraniaceae A 
Reti. Dārzos, tīrumos, nezālienēs apdzīvotās vietās, ceļmalās.
Erophila verna (L.) DC.    pavasara drojenīte    Cruciferae

A 7 
Reti. Dārzos, tīrumos, ceļmalās, jūras piekrastes kāpās. Pirmoreiz 
teritorijā minējis Sēcens (Seezen 1866). Ķemeri, Kūdra, Izkopi, 
Lapmežciems, Bigauņciems, Dundurpļavu D daļa.
Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz    Gallijas pazvēre    
Cruciferae

Ad 5 
Reti. Uz lauku ceļiem ar dolomīta šķembu segumu, pamestos 
dolomīta karjeros, nesaslēgtā augājā uz dolomīta grunts. Kūdras 
apkārtne, Līkumciems, Kaņiera Riekstu pussala, Kaļķa dolomīta 
karjers, Kaļķis.
Erysimum canescens (Roth) Rupr.    pelēkā pērkonene    Cruciferae

Ad 3 Reti. Ceļmalā Lapmežciemā, dzelzceļa malā Slokā pie Vecslocenes 
tilta (Priede 2009, KNP), Ķemeri (Priede 2016, KNP.
Erysimum cheiranthoides L.    parastā pērkone    Cruciferae

A 
Diezgan bieži. Ceļmalas, nezālienes, tīrumos, uz dzelzceļa 
uzbēruma. Lapmežciems, Ķemeri, Slokas apkārtne, Ķemeri un 
apkārtne, teritorijas D daļa pie Rīga–Liepāja autoceļa u. c.
Euonymus europaea L.    Eiropas segliņš    Celestraceae

A 
Diezgan reti. Krūmāji, lapkoku un jaukti meži, palieņu meži, 
staignāju meži un krūmāji. Izplatība galvenokārt saistīta ar upju 
ielejām (Slocene, Vēršupīte, Slampe, Lielupe).
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Filipendula vulgaris Moench    lielziedu vīgrieze    Rosaceae
A 5 Reti. Sausās pļavās, uz meža stigas. Grebju, Ķemeru, Dubļukroga 

apkārtnes, Čaukciems. 
Fragaria × ananassa Duch.    dārza zemene    Rosaceae

D 1 
Ļoti reti. Meža ceļa malā Smārdes Kūdras apkārtnē. 
Fragaria moschata Duch.    smaržīgā zemene    Rosaceae

A 3 Reti. Lapkoku un jauktos mežos, mežu ceļu malās. Ķemeru un 
Lustūžkalna apkārtnes.
Fragaria vesca L.    meža zemene    Rosaceae

A Bieži. Izcirtumos, sausieņu mežos, mežmalās, laucēs, sausās 
mežmalu pļavās, atmatās, ceļmalās, zālājos.
Fragaria viridis Duch.    spradzene    Rosaceae

A 4 Reti. Sausās, kaļķainās pļavās, smilšainās atmatu pļavās. Kauguru 
apkārtne, Izkopi, Kūdra, Valguma ezera DA piekraste.
Frangula alnus Mill.    parastais krūklis    Rhamnaceae

A 
Bieži. Krūmājos, mežos, mežmalās, ceļmalās, aizaugošos zālājos, 
augstajos, pārejas un zāļu purvos, purvainos mežos, izstrādātos 
kūdras karjeros.
Fraxinus excelsior L.    parastais osis    Oleaceae

A Bieži. Lapkoku un jauktos mežos, pārmitros mežos uz 
minerālaugsnēm un kūdras, upju ielejās.
Fumaria officinalis L.    ārstniecības matuzāle    Fumariaceae

A Diezgan reti. Tīrumos, dārzos, nezālienēs, ietekmētos biotopos 
apdzīvotās vietās.
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.    meža zeltstarīte    Liliaceae

A 
Ļoti reti. Parkā Ķemeros (Priede 2016, KNP).
Gagea minima (L.) Ker Gawl    mazā zeltstarīte    Liliaceae

A Ļoti reti. Parkā, ceļmalas zālainajās joslās Ķemeros (Priede 2016, 
KNP).
Galanthus nivalis L.   baltā sniegpulkstenīte    Amarillidaceae

D 
Reti. Dārzu malās, parkos, žogmalēs, grāvmalēs un ceļmalās 
apdzīvotās vietās, ruderālās vietās. Ķemeri, Lapmežciems, 
Bigauņciems, Kūdra.
Galega orientalis Lam.    austrumu galega    Leguminosae

D 2 Ļoti reti. Atmatas. Odiņu-Pavasaru polderis pie Strēļiem, Mežmaļi 
Vecminsteru apkārtnē.
Galeobdolon luteum Huds.    dzeltenā zeltnātrīte    Labiatae

A 69 
Bieži. Lapkoku un skujkoku un jauktos gāršas tipa mežos.
Galeopsis speciosa Mill.    raibais aklis    Labiatae

A 
Reti. Nezālienēs, ceļmalās, izcirstu krūmāju vietās.
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Fagus sylvatica L.    parastais dižskābardis    Fagaceae
D 1 Ļoti reti. Daži jauni koki iesējušies stādītu dižskābaržu tuvumā 

Ķemeru parkā.
Festuca altissima All.    meža auzene     Gramineae

A 3 
1, 

2(III)
Reti. Platlapju mežos, lapkoku un jauktos mežos. Bijušajā 
dabas liegumā „Slocenes ieleja ar apkārtējo ainavu” 
(Lodziņa u. c. 1993), Vēršupītes vidustecē, Vēršupītes 
kreisajā krastā (Suško 2012).
Festuca arenaria Osbeck    smiltāju auzene    Gramineae A 
Reti. Priekškāpās un pelēkajās kāpās Rīgas līča piekrastē.
Festuca arundinacea Schreb.    niedru auzene    Gramineae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās līdz mitrās pļavās, kaļķainās pļavās, 
ceļmalās, grāvmalās.
Festuca gigantea (L.) Vill.    milzu auzene    Gramineae

A Diezgan bieži. Jauktos un lapkoku mežos, krūmājos, mežu ceļu un 
grāvju malās.
Festuca ovina L.    aitu auzene    Gramineae

A Bieži. Sausās pļavās, atmatās, sausos priežu mežos, ceļmalās, 
dzelzceļa malās, aizaugošos smilts karjeros.
Festuca pratensis Huds.    pļavas auzene    Gramineae

A Bieži. Mēreni mitros dabiskos zālājos, palieņu zālājos, retāk - 
ceļmalās, apdzīvotās vietās.
Festuca rubra L.     sarkanā auzene    Gramineae

A Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatās, retāk - ceļmalās, 
ruderālos biotopos, apdzīvotās vietās.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina    raupjā auzene    Gramineae

A 17 Diezgan bieži. Kāpās, sausās pļavās, atklātās, sausās mežmalās, 
ceļmalās.
Ficaria verna Huds.    pavasara mazpurenīte    Ranunculaceae

A 
Diezgan bieži. Mitrās ieplakās pļavās, slapjos mežos, krūmājos.
Filago arvensis L.    tīruma pūtele    Compositae

A 2 Ļoti reti. Sausā atmatu pļavā Izkopos (Priede 2009, KNP) un 
Valguma DA piekrastē (Priede 2016, KNP).
Filago minima (Sm.) Pers.    mazā pūtele    Compositae 

A  2(I)Izzudusi. 1906. gadā konstatēta Dubļukroga apkārtnē, BIKS 13/20 
(Šulcs 2003c). Suga atkārtoti nav konstatēta.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.    parastā vīgrieze    Rosaceae

A Bieži. Pārmitros lapkoku mežos, mēreni mitros līdz slapjos zālājos, 
palieņu zālājos, mitrās ieplakās, grāvmalās, upju krastos.
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Gentiana cruciata L.    krustlapu drudzene    Gentianaceae

A  1, 2(III)
Izzudusi. Agrāk konstatēta Smārdē (Kupffer 1899, RIG), Valguma 
ezera ZR krastā (Lodziņa u. c. 1993) – pļava uzarta, suga izzudusi; 
Izkopu apkārtnē (Lodziņa 1993, LATV) – mūsdienās suga izzudusi 
(DAP 2002), visticamāk, aizaugšanas vai uzaršanas dēļ. 
Gentiana pneumonanthe L.    tumšzilā drudzene    Gentianaceae

A  1, 2(II)Izzudusi. 1959. gadā A. Āboliņa atradusi sugu Ķemeru apkārtnē. 
Inventarizējot atradni 1993. gadā, suga vairs nav konstatēta 
(Lodziņa u. c. 1993).
Gentianella amarella (L.) Börner    rūgtā drudzenīte    
Gentianaceae

A 4  1, 2(II)
Reti. Sausās, kaļķainās pļavās, uz meža ceļiem. 2002. gadā atrasta 
R no Slokas zilganās seslērijas pļavā (atkārtoti nav konstatēta), 
Grebju apkārtnē (Biseniece 2006, KNP), R no Jaunodiņiem (Priede 
2008, KNP), Ķemeru tīreļa Z mala (Priede 2009, KNP), DA no 
Smārdes (Suško 2015, pers. ziņ.).
Gentianella uliginosa (Willd.) Tzvelev    dūkstu drudzenīte    
Gentianaceae

A  2(II)
Izzudusi? BIKS 14/20 (Fatare 1992; Cepurīte 2008). Pēdējo gadu 
laikā nav atrasta.
Geranium palustre L.    purva gandrene    Geraniaceae

A 74 Bieži. Mēreni mitri līdz mitri zālāji, palieņu zālāji, ceļmalas, 
grāvmalas, mežmalas, krūmāji, meža ceļi.
Geranium pratense L.    pļavas gandrene    Geraniaceae

A 
Reti. Mēreni mitri zālāji, palieņu zālāji, ceļmalas. Lielupes paliene 
lejpus Kalnciema tilta, Ķemeru apkārtne, Jūrmalas–Kalnciema 
autoceļa malā. Izplatība precizējama.
Geranium pusillum L.    sīkā gandrene    Geraniaceae

A Diezgan reti. Dārzos, tīrumos, ceļmalās, pagalmos, ruderālās 
vietās.
Geranium robertianum L.    Roberta gandrene    Geraniaceae

A 8 
Diezgan reti. Jauktos un skujkoku mežos, laucēs. Andersala, 
Kaņiera ZR un R piekraste, Kūdras, Kaļķa un Klapkalnciema 
apkārtnes.
Geranium sanguineum L.    asinssarkanā gandrene    Geraniaceae

A 9 Diezgan reti. Sausos priežu mežos, mežmalās, gar meža ceļiem 
Izkopu, Klapkalnciema, Antiņciema un Fazānu apkārtnē.
Geranium sylvaticum L.    meža gandrene    Geraniaceae

A 
Reti. Lapkoku un jaukti meži. Ķemeri, Kaņiera apkārtne.
Geum aleppicum Jacq.     austrumu bitene    Rosaceae

A ? BIKS 14/21 (Fatare 1992). Atkārtoti nav konstatēta.
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Galeopsis tetrahit agg. L.   parastais aklis    Labiatae
A Diezgan bieži. Nezālienēs, ruderalizētos zālājos, izcirstu krūmāju 

vietās, ceļmalās, uz dzelzceļa u. c.
Galinsoga parviflora Cav.    sīkziedu sīkgalvīte    Compositae

Ad 8 
Reti. Dārzos, ielas malās, ceļmalās, nezālienēs, tīrumos. Ķemeri, 
Lapmežciems, Ragaciems, Valguma ezera D piekraste. Izplatība 
precizējama.
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.    matainā sīkgalvīte    
Compositae

Ad 4 Reti. Dārzos, ielas malās, uz dzelzceļa uzbēruma, nezālienēs 
Ķemeros un Ķemeru apkārtnē, Kaļķa dolomīta karjera apkārtnē. 
Izplatība precizējama.
Galium album Mill.    baltā madara    Rubiaceae

A Bieži. Mēreni mitros zālājos, kultivētos zālājos, atmatās, krūmājos, 
ceļmalās, ruderālās vietās.
Galium aparine L.    ķeraiņu madara    Rubiaceae

A Bieži. Nezālienēs, mežmalās, ruderalizētos mežos, krūmājos, 
palienēs.
Galium boreale L.    ziemeļu madara    Rubiaceae

A 50 Bieži. Sausās kaļķainās pļavās, mēreni mitrās pļavās, mežmalās, 
ceļmalās.
Galium odoratum (L.) Scop.    smaržīgā madara    Rubiaceae

A 5 Reti. Egļu un jaukti meži. Mucenieku un Kalimbju apkārtne, 
Kaķkalni, Kaņiera pilskalna apkārtne.
Galium palustre L.    purva madara    Rubiaceae

A 
Bieži. Kaļķainās pļavās ar mainīgu mitruma režīmu, slapjās 
pļavās un zāļu purvos, palieņu zālājos, grāvmalās, palieņu mežos, 
dumbrājos, liekņās, ezeru un upju krastos.
Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb.    upmalas madara    
Rubiaceae A 
Diezgan reti. Palieņu zālāji, augstzāļu audzes upju krastos.
Galium trifidum L.    trejdaļu madara    Rubiaceae

A ? 2(III)Izzudusi? Ķemeri (Seezen 1866), BIKS 14/21 (Fatare 1992). 
Atkārtoti nav konstatēta.
Galium uliginosum L.    dūkstu madara    Rubiaceae

A Bieži. Kaļķainās pļavās ar mainīgu mitruma režīmu, slapjās pļavās 
un zāļu purvos, palieņu zālājos, grāvmalās, mitros mežos.
Galium verum L.    īstā madara    Rubiaceae

A 16 
Diezgan bieži, taču gandrīz tikai teritorijas Z daļā Kaņiera apkārtnē 
un Rīgas līča piekrastē. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, sausās, 
saulainās mežmalās, ceļmalās, pelēkajās kāpās.



228 229

Suga un īss tās sastopamības un izplatības apraksts

Izcelsm
e

Kvadrātu skaits

Sastopam
ības 

statuss

A
izsardzības 

statuss

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.    odu gimnadēnija    
Orchidaceae

A 22  1, 2(IV)

Diezgan reti. Sausās līdz periodiski pārmitrās kaļķainās pļavās, 
kadiķu audzēs, mežmalās, zālāju grafmentos dzelzceļa malās, 
kaļķainos zāļu purvos. Liekņu apkārtne (Suško 1991, RADB), 
Dūņiera ZR krasts (DA plāns 2002), Slokas apkārtne (Biseniece 
2006, KNP; Priede 2007, KNP), Valguma ezera D piekraste 
(Biseniece 2006, KNP), Vecslocenes pļavas Kauguru apkārtnē, 
Čaukciems, Z no Čaukciema, Antiņciems, Ķemeri–Kūdra 
dzelzceļa mala, Kūdra, Slokas Aklais ezers, ZR no Pilkām, D no 
Klapkalnciema (Priede 2007, KNP).
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman    Linneja kailpaparde    
Dryopteridaceae

A 
Diezgan bieži. Lapkoku, jauktos skujkoku un jauktos skujkoku-
lapkoku mežos mēreni mitros apstākļos.
Gypsophila fastigiata L.    garkātu ģipsene    Caryophyllacea

A  1, 2(III)Izzudusi. Agrāk konstatēta sausā priežu mežā Izkopu apkārtnē, 
BIKS 14/21 (Rothert 1906, RIG), pēdējo gadu desmitu laikā nav 
konstatēta.
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze    purva sūnene    Orchidaceae

A 1  1, 2(III)Ļoti reti. Pārejas purvos un slīkšņās, purvainos mežos. Kugraiņa A 
krastā, Slocenes vidustece, Zaļās kāpas D gals (Lodziņa u. c. 1993), 
Ķemeru tīreļa ZR mala (Priede 2009, KNP).
Helianthemum nummularium (L.) Mill.  naudiņu saulrozīte    
Cistaceae

A/D 1  1, 2(III)
Ļoti reti. Lauku ceļa malā Kūdras apkārtnē (Priede 2008, KNP). 
Iespējams, šajā atradnē sugai ir allohtona izcelsme.
Helianthus tuberosus L.    topinambūrs    Compositae

D 20 Diezgan bieži. Galvenokārt apdzīvotās vietās un to tuvumā 
ceļmalās, nezālienēs, bijušajās izgāztuvēs, reti – upju krastos.
Helichrysum arenarium (L.) Moench    dzeltenā salmene    
Compositae A 1 
Ļoti reti. Sausā priežu mežā Krāču kalnos (Priede 2009, KNP).
Helictotrichon pratense (L.) Besser    kailā pļavauzīte    Gramineae

A 6 
Reti. Saus;as kaļķainās pļavās, sausās atmatās, meža ceļu malās. 
14/21, 14/22 (Rūsiņa 2006), Čaukciema Griķi, Valguma ezera DA 
piekraste, R no Klapkalnciema, Dinkas, Ķemeru tīreļa A mala 
(Priede 2008–2016, KNP).
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.    pūkainā pļavauzīte    
Gramineae

A 75 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatu zālājos, ceļmalās. 
Gandrīz visā teritorijā.
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Geum rivale L.    pļavas bitene    Rosaceae

A 
Bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu pļavās, mitros mežos, 
nosusinātos lapkoku mežos, gar meža ceļiem, laucēs, mežos mēreni 
mitros augšanas apstākļos.
Geum urbanum L.   pilsētas bitene    Rosaceae

A Diezgan reti. Ceļmalās, uz lauku un meža ceļiem, ruderālās vietās 
mežmalās, laucēs, nezālienēs.
Gladiolus imbricatus L.    jumstiņu gladiola    Iridaceae

A 21  1, 2(III)

Diezgan reti, galvenokārt teritorijas A daļā, reti – Z daļā. 
Mēreni mitrās palieņu pļavās, kaļķainās pļavās, ceļmalās, uz 
augstsprieguma un meža stigām, izcirtumos un krūmājos. Lielupes 
palienes zālāji posmā Kaļķis-Pārupji (Lēne-Līne 2003, KNP; 
Priede 2007, 2008, KNP), Kūdras un Ķemeru apkārtnes (Lodziņa 
u. c. 1993; Lēne-Līne 2003, KNP; Priede 2007, KNP), Antiņciems 
(DAP 2002; Priede 2007, KNP), Čaukciems (Priede 2007, KNP), R 
no Slokas (Tabaka 1976, LATV; DAP 2002; Priede 2007), Sumragi, 
Jaunodiņi, Krāču kalni (Priede 2008, KNP), Kaļķis, Robežakmens 
apkārtne (Priede 2009, KNP).
Glechoma hederacea L.    efeju sētložņa    Labiatae

A 
Diezgan bieži. Nezālienēs, mēreni mitros dabiskos un kultivētos 
zālājos un palieņu zālājos, ceļmalās, dzelzceļa malās, ruderalizētos 
mežos.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.    peldošā ūdenszāle    Gramineae

A Diezgan bieži. Slapjos mežos, uz meža ceļiem, grāvjos, mitrās 
ieplakās mežos un pļavās, ūdenstilpju un ūdensteču krastos.

Glyceria maxima (Hartm.) Holumb.    dižā ūdenszāle    Gramineae
A 14 Diezgan reti. Vēršupītes, Stirnupītes un Lielupes palienēs, mitrākās 

vietās palieņu zālājos.
Glyceria plicata (Fr.) Fr.    krokainā ūdenszāle    Gramineae

A ? Tikai veci literatūras dati. Konstatēta Ķemeros (Galenieks 1953). 
Atkārtoti nav atrasta.
Goodyera repens (L.) R. Br.    ložņu saulenīte    Orchidaceae

A 43 
Diezgan bieži. Skujkoku mežos gandrīz visā teritorijā.
Grossularia reclinata (L.) Mill.    nokarenā ērkšķoga    
Grossulariaceae

D 6 
Diezgan reti. Krūmājos, mežmalās, mežu ceļu malās, ruderālos 
biotopus apdzīvotās vietās.
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Hippophaë rhamnoides L.    pabērzu smiltsērkšķis    Eleagnaceae

D 9 
Diezgan reti. Agrāko stādījumu apkārtnē ruderālās vietās, 
krūmājos, kāpās, izstrādātā aizaugošā dolomīta karjerā, agrāko 
stādījumu apkārtnē. Lapmežciema, Bigauņciema, Kauguru, Kūdras 
un Ķemeru apkārtnes, Jaunķemeri, Kaļķa apkārtne.
Hippuris vulgaris L.    parastā skujene    Hippuridaceae

A 31 Diezgan bieži. Dažādos stāvošos un tekošos ūdeņos seklūdenī 
(ezeru krastos, upēs, grāvjos, pamestos kūdras karjeru dīķos).
Holcus lanatus L.    villainā meduszāle    Gramineae

A 39 Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas A daļā. Mēreni mitros zālājos, 
atmatās, ceļmalās.
Holcus mollis L.    mīkstā meduzāle    Gramineae

A Reti. Mēreni mitrās pļavās, mēreni mitros atmatu zālājos 
smilšainās augsnēs.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.    biezlapainā sālsvirza    
Caryophyllaceae

A 19 
Jūras krastā bieži, citur nav sastopama. Tikai embrionālajās kāpās 
un priekškāpās jūras piekrastē nesaslēgtā augājā.
Hosta spp.    hostas    Aspargaceae

D 2 Ļoti reti. Taksoni nav precizēti sugas līmenī. Nezālienē Kūdrā un 
Kārniņu kapu apkārtnē.
Hottonia palustris L.    purva sermulīte    Primulaceae

A Diezgan bieži. Grāvjos, mitrās ieplakās zāļu purvos un pārejas 
purvos, ūdenstilpju seklūdens zonā.
Humulus lupulus L.    parastais apinis    Cannabinaceae

A 
Bieži. Izplatība saistīta ar upju ielejām, sastopams palienes 
krūmājos, skrajos pārmitros mežos, grāvju krastos, retāk augstzāļu 
audzēs upju krastos.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.    apdzira    
Lycopodiaceae

A 57 
1, 

2(IV), 
3(V)

Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Mitros mežos, egļu 
un jauktos skujkoku-lapkoku mežos, avotainos mežos, izstrādātos 
kūdras purvos.
Hydrocharis morsus-ranae L. parastā mazlēpe    Hydrocharitaceae

A 
Diezgan reti. Seklos ezeros, lēni tekošās upēs, grāvjos. Slokas ezers 
(Suško 1994; Priede 2016, KNP), Kaņieris, Lielupes palienes zālāji 
lejpus Kalnciema tilta (Priede 2016, KNP).
Hydrocotyle vulgaris L.    parastā vairoglape    Apiaceae

A  1, 2(II)Izzudusi. Kauguru apkārtne, BIKS 14/22 (Pētersone 1957b; Fatare 
1992). Pēdējos gadu desmitos nav atrasta.
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Hepatica nobilis Mill.    zilā vizbulīte    Ranunculaceae
A 109 Bieži. Lapkoku un jauktos mežos, platlapju un egļu gāršās, uz 

mežainām upju ieleju nogāzēm, mežmalās. Gandrīz visā teritorijā.
Heracleum sibiricum L.    Sibīrijas latvānis    Apiaceae

A 
Bieži. Mēreni mitros zālājos, ceļmalās, laukmalās, nezālienēs.
Heracleum sosnowskyi Manden.    Sosnovska latvānis    Apiaceae

D 18 

Diezgan reti. Nezālienēs, bijušajās izgāztuvēs, ceļmalās, 
ruderalizētos zālājos. Galvenokārt Ķemeros un Ķemeru apkārtnē 
un Kašķu purva bijušajā izgāztuvē (audzes), citur reti un nelielās 
platībās vai kā atsevišķi augi. Pēdējos gados novērota ieviešanās 
jaunās vietās gar ceļiem.
Herminium monorchis (L.) R. Br.    vienguma hermīnija    
Apiaceae

A ? 1, 2(II)
Izzudusi? Bigauņciems, BIKS 14/22 (Anon. 1989). Pēdējo gadu 
desmitu laikā nav konstatēta. Iespējams, suga izzudusi.
Herniaria glabra L.    kailā trūkumzālīte    Caryophyllaceae

A 
Diezgan reti. Nesaslēgtā augājā smilšainā vai granšainā substrātā uz 
ceļu un dzelzceļu uzbērumiem, karjeros, būvlaukumos, nezālienēs, 
sausās atmatās.
Hesperis matronalis L.    smaržīgā vakarene      Cruciferae

D 12 Reti. Nezālienēs, ruderālās vietās, mežmalās. Ķemeri, Kūdras, 
Kārniņu kapsētas, Līdaču un Fazānu apkārtnes, Lapmežciems.
Hieracium umbellatum L.    čemuru mauraga    Compositae

A 
Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, jūras piekrastes kāpās 
(pelēkajās kāpās, sausos mežos), sausās atmatās un pļavās, 
ceļmalās.
Hieracium vulgatum s. l.    meža mauraga    Compositae

A Diezgan bieži. Skujkoku mežos, uz meža ceļiem, dolomīta un 
smilts-grants karjeros. Izplatība precizējama.
Hierochloё hirta (Schrank) Borbás ssp. arctica (J. Presl) G. Weim.    
cietmatainā mārsmilga    Gramineae

A 3 Reti. Ceļmalās, mēreni mitrās pļavās, palieņu zālājos Kaņiera D un 
R piekrastē un pie Odiņiem Lielupes palienes pļavās (Priede 2008, 
KNP).
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.    smaržīgā mārsmilga    
Gramineae

A 50 
Diezgan bieži. Palieņu zālājos, mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, 
grāvmalās.
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Inula helenium L.    helēniju ālante    Compositae 

D 10 
Reti. Nezālienēs un meža ceļu malās. Ķemeri, Kūdras, 
Bigauņciema, Jaunķemeru, Ķemeru kapu un Labā purva apkārtnes, 
Kaņiera DA piekraste, Valguma ezera A piekraste.
Inula salicina L.    vītolu staģe    Compositae 

A 113 
Bieži. Kaļķainās pļavās, mēreni mitrās pļavās, mēreni mitros 
palieņu zālājos, uz meža stigām, ruderālās vietās nesaslēgtā augājā, 
dolomīta karjeru malās, ceļmalās.
Iris pseudacorus L.    purva skalbe    Iridaceae

A Bieži. Ūdenstilpju un ūdensteču krastos, slapjās pļavās, zāļu 
purvos, pārmitros mežos, grāvjos.
Iris sibirica L.    Sibīrijas skalbe    Iridaceae

A Izzudusi. Agrāk atrasta BIKS 14/22 (Gavrilova 2003b). Pēdējo gadu 
desmitu laikā nav atrasta.
Jasione montana L.    kalnu norgalvīte    Campanulaceae

A 17 
Diezgan bieži. Sausās atmatās Valguma D piekrastē un Duckopju 
apkārtnē, jūras piekrastes pelēkajās kāpās Bigauņciemā, 
Lapmežciemā, Ragaciemā un Gausajā jūdzē.
Jovibarba globifera (L.) J. Parn.    atvašu saulrietenis    
Crassulaceae

A/D 1  1Ļoti reti. Agrāk konstatēts piejūras priežu mežos, iespējams, arī 
pelēkajās kāpās. BIKS 13/20, 14/21 (Fatare 1992), Ragaciemā, 
Klapkalnciemā (Anon. 1989). Kā dārzbēglis konstatēts uz 
Ragaciema kapsētas akmeņu krāvuma žoga (Priede 2016, KNP).
Juglans mandshurica Maxim.    Mandžūrijas riekstkoks    
Juglandaceae

D 1 Ļoti reti. Ķemeru apkārtnē, atsevišķi jauni koki konstatēti jauktā 
gārša tipa mežā ceļu un taku malās un mežmalās. Stādīts Ķemeru 
parkā un vietām citur Ķemeros.
Juncus alpino-articulatus Chaix.    Alpu donis    Juncaceae

A 
Diezgan bieži. Slapjās ieplakās pļavās (palienēs, periodiski 
izžūstošos kaļķainos zālājos), kaļķainos zāļu purvos, aizaugošos 
izstrādātos dolomīta karjeros, uz mitriem meža ceļiem.
Juncus articulatus L.    spožaugļu donis    Juncaceae

A 
Bieži. Kaļķainos zāļu purvos, slapjās pļavās, slapjās ieplakās 
periodiski izžūstošos kaļķainos zālājos, seklos grāvjos, ezeru 
krastos, uz lauku un meža ceļiem, avotu veidotu „dīķu” krastos.
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Hylotelephium maximum (L.) Holub    lielā čīkstene    
Crassulaceae

A 1 
Ļoti reti. BIKS 14/22 (Gavrilova 2004), Valguma D piekrastē sausā 
atmatā (Priede 2008, KNP).
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub    parastā čīkstene    
Crassulaceae

A 3 
Reti. BIKS 14/22 (Gavrilova 2004). Smilšainas ceļmalu nogāzes, 
sausi atmatu zālāji. Krāču kalni (Priede 2008, KNP).
Hypericum hirsutum L.    pūkainā asinszāle    Guttiferae

A 4  1, 2(III)
Reti. Meža laucēs, jauktu mežu malās, uz meža ceļiem Kauguru 
kanāla un Sumragu apkārtnē (Tabaka 1993, LATV; Lodziņa u. c. 
1993; DAP 2002; Priede 2008, 2015, KNP), R no Dundurpļavām 
(Priede 2012, KNP).
Hypericum maculatum Crantz    plankumainā asinszāle    
Guttiferae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, mēreni mitros atmatu zālājos, 
atmatās, ceļmalās, mežmalās, uz meža ceļiem.
Hypericum perforatum L.    divšķautņu asinszāle    Guttiferae

A Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, mēreni mitros atmatu zālājos, 
atmatās, ceļmalās, mežmalās, uz meža ceļiem.
Hypochoeris radicata L.    sakņu pelude    Compositae

A Diezgan reti. Sausos priežu mežos, kāpās, sausās pļavās un atmatās, 
dzelzceļa malās, ceļmalās.
Impatiens glandulifera Royle    puķu spirgane    Balsaminaceae

D 32 

Diezgan bieži. Nezālienēs, grāvmalās, mitros mežos, gar mežu 
ceļiem, uz stigām, bijušajās izgāztuvēs, palieņu mežos. Ķemeru 
un Kūdras apkārtne, Lapmežciems, Bigauņciems, Ragaciems, 
Valguma ezera DR piekraste, Kārniņu kapu apkārtne, Kauguru un 
Slokas apkārtne, Odiņu-Pavasaru polderis.
Impatiens noli-tangere L.    meža sprigane    Balsaminaceae

A 46 
Diezgan bieži. Pārmitros lapkoku mežos, krūmājos, upju krastos 
Ķemeros, Lielupes palienē, Labā purva, Slocenes, Slokas ezera 
apkārtnē, Slampes un Kauguru kanāla apkārtnē teritorijas D daļā.
Impatiens parviflora DC.    sīkziedu sprigane    Balsaminaceae

Ad 104 
Bieži. Dabiskos un maz ietekmētos sausieņu un pārmitros, kā 
arī nosusinātos lapkoku, skujkoku un jauktos mežos, nezālienēs, 
mežmalās, ēnainās ceļmalās. Gandrīz visā teritorijā.
Inula britannica L.    britu staģe    Compositae

A  2(III)Izzudusi. Konstatēta BIKS 14/20 (Šulcs 2003a). Atkārtoti nav 
atrasta.



234 235

Suga un īss tās sastopamības un izplatības apraksts

Izcelsm
e

Kvadrātu skaits

Sastopam
ības 

statuss

A
izsardzības 

statuss

Juncus ranarius Songeon et E. P. Perrier ex Billot    varžu donis    
Juncaceae

A 
Diezgan bieži. Uz mitriem meža un lauku ceļiem bez seguma, 
mitrās pludmalēs, upju krastos ar skraju augāju.
Juncus squarrosus L.    skrajais donis    Juncaceae

A  1, 2(III)Izzudis? Ziņas par sugas atradnēm tikai no literatūras: Slokas un 
Kalnciema apkārtnes (Galenieks 1953; DAP 2002). Pēdējos gados 
suga dabā nav atrasts.
Juncus tenuis Willd.    maigais donis    Juncaceae

A 13 
Diezgan reti. Uz mežu un lauku ceļiem. Galvenokārt Ķemeru, 
Kūdras un Labā purva apkārtne, Slokas ezera Z gals, Ziemeļu 
apkārtne, R no Kaļķa.
Juniperus communis L.    parastais kadiķis    Cupressaceae

A Bieži. Sausos un purvainos priežu mežos, kaļķainās pļavās, 
kaļķainos zāļu purvos, mežmalās.
Knautia arvensis (L.) Coult.    tīruma pēterene    Dipsacaceae

A Diezgan bieži. Kaļķainos zālājos, mēreni mitros zālājos, atmatu 
zālājos, ceļmalās.
Koeleria cristata (L.) Pers.    sekstainā kelērija    Gramineae

A ? BIKS 14/22 (Fatare 1992). Pēdējos gados suga nav konstatēta.
Koeleria glauca (Spreng.) DC.    zilganā kelērija    Gramineae

A 15 Diezgan reti. Tikai jūras piekrastes pelēkajās kāpās visā teritorijas 
Rīgas līča krasta posmā.
Lactuca serriola L.    kompasa salāts    Compositae

Ad 1 Ļoti reti. Nezālienē bijušajā Kašķu purva izgāztuvē (Priede 2007, 
2008, KNP).
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey    Tatārijas salāts    Compositae

Ad 3 
Reti. Piekrastes kāpās (DAP 2002). Pēdējos gados konstatēta 
pludmalēs un priekškāpās posmā Jaunķemeri-Kaugurciems 
(Priede 2009-2010, KNP), Ragaciemā (Priede 2016, KNP).
Lamium album L.    baltā panātre    Labiatae

A Diezgan bieži. Nezālienēs, ceļmalās, ruderalizētos lapkoku mežos 
gar meža ceļiem, laucēs.
Lamium amplexicaule L.    skaujošā panātre    Labiatae

A ? BIKS 14/21 (Cepurīte 2006). Atkārtoti nav atrasta.
Lamium purpureum L.    sārtā panātre    Labiatae

A 
Reti. Ielu malās, dārzos Ķemeros. Izplatība precizējama.
Lapsana communis L.    parastā salātene    Compositae

A Bieži. Mežos, krūmājos, ceļmalās, grāvmalās, atmatās, nezālienēs. 
Gandrīz visā teritorijā.
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Juncus balticus Willd.    Baltijas donis    Juncaceae

A 5  2(III)

Reti. Nesaslēgtā augājā grāvjos, mitrās pludmalēs – ieplakās jūras 
krastā, kaļķainos zāļu purvos, mēreni mitrās un mitrās pļavās, 
pamestos, aizaugošos smilts karjeros. BIKS 13/20, 14/22 (Fatare 
1992), Ragaciems (Galenieks 1953), Rīgas līča piekraste (DAP 
2002), Smārdes apkārtne (Kļaviņa 1971, LATV), Kaņiera piekraste 
(DAP 2002; Priede, 2008, KNP), Ragaciems, Lapmežciems (Priede 
2008, 2009, KNP), Ķemeru tīreļa A mala (Priede 2009, KNP), 
Slokas apkārtne (Priede 2010, KNP).
Juncus bufonius L.    krupju donis    Juncaceae

A 
Diezgan bieži. Uz mitriem meža un lauku ceļiem bez seguma, 
mitrās pludmalēs, upju krastos ar skraju augāju, uz iemītām takām, 
ganībās.
Juncus bulbosus L.    sīpoliņu donis    Juncaceae

A 1  1, 2(III)Ļoti reti. Agrāk konstatēts BIKS 14/20, 14/21, 14/22 (Fatare 1992). 
Uz trūdoša koka avotā Raganu purva Sēra dīķos (Priede 2008, 
KNP).
Juncus compressus Jacq.    plakanais donis    Juncaceae

A 
Bieži. Uz meža ceļiem un takām, ceļmalās.
Juncus conglomeratus L.    kamoliņu donis    Juncaceae

A 
Bieži. Grāvjos, dažādās mitrās ieplakās (zālājos, izstrādātos 
kūdras purvos, karjeros), risēs uz meža ceļiem, palieņu zālājos, 
pārpurvotās vietās, bebrainēs, pārmitros lapkoku mežos, krūmājos 
u. c.
Juncus effusus L.    izplestais donis    Juncaceae

A 
Bieži. Grāvjos, dažādās mitrās ieplakās (zālājos, izstrādātos 
kūdras purvos, karjeros), risēs uz meža ceļiem, palieņu zālājos, 
pārpurvotās vietās, bebrainēs, pārmitros lapkoku mežos, krūmājos 
u. c.
Juncus filiformis L.    pavedienu donis    Juncaceae

A 7 
Reti. Mitrās pļavās, mitrā vilkakūlas zālājā, mitrās ieplakās uz meža 
ceļiem, ceļmalas grāvjos. Ragaciems, Bigauņciems u. c. Izplatība 
precizējama.
Juncus gerardii Loisel.    Žerāra donis    Juncaceae

A ? 1, 2(III)? Atradne Ķemeri, Stirnas rags, Lielupes pļavā (BIKS 14/21?) (1958, 
LATV). Iespējams, kļūdains atradnes vietas pieraksts. Pēdējos 
gados ĶNP teritorijā nav atrasts, kā arī nav piemērotu biotopu.
Juncus inflexus L.    zilganais donis    Juncaceae

A 3 Reti. BIKS 14/20, 14/21 (Fatare 1992). Mitrās pļavās, grāvmalās. 
Kaņiera un Smārdes Kūdras apkārtnes.
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Ledum palustre L.    purva vaivariņš    Ericaceae
A Bieži. Augstajos purvos, purvainos mežos, aizaugošos izstrādātos 

kūdras karjeros.
Lemna gibba L.    kuprainais ūdenszieds    Lemnaceae

A 13  2(III)
Reti. Lēni tekošās upēs, seklos piejūra ezeros. Kaņieris (DAP 2002; 
Priede 2007, KNP), Slokas ezers (DAP 2002), Slocene posmā 
Valgums-Kaņieris (Priede 2007, KNP), Slampes upe (Bodnieks 
2007; Priede 2008, KNP).
Lemna minor L.    mazais ūdenszieds    Lemnaceae

A 
Diezgan bieži. Ezeros, lēni tekošos upju posmos. Slokas ezers 
(Suško 1994), Slampe, Līkaušķu strauts, Skudrupīte, Slocene, 
Vecslocene u. c.
Lemna trisulca L.    trejdaivu ūdenszieds    Lemnaceae

A 
Diezgan bieži. Ezeros, lēni tekošos upju posmos. Slokas ezers 
(Suško 1994), Slampe, Līkaušķu strauts, Skudrupīte, Slocene, 
Vecslocene u. c.
Leontodon autumnalis L.    rudens vēlpiene    Compositae

A Bieži. Mēreni mitrās pļavās un ganībās, atmatās, kultivētos zālājos, 
mauriņos, ceļmalās, ruderālās vietās.
Leontodon hispidus L.    matainā vēlpiene    Compositae

A 
Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās kaļķainās pļavās, ceļmalās.
Leonurus cardiaca L.    sirds mātere    Labiatae

D o
? Ķemeri (Seezen 1866). Pēdējos gados nav konstatēta.
Leonurus quinquelobatus Gilib.    piecdaivu mātere    Labiatae

D 1 Ļoti reti. Lielupes palienes pļavās pie Kaļķa upes krastā eitrofā 
augstzāļu audzē (Priede 2007, KNP).
Lepidium ruderale L.    nezālienes cietķērsa    Cruciferae 

Ad 2 Ļoti reti. Nesaslēgtā augājā uz dzelzceļa uzbēruma Slokas apkārtnē 
un Ķemeros (Priede 2007, KNP).
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.   maura kumelīte    
Compositae Ad 52 
Bieži. Apdzīvotās vietās, ceļmalās, gar takām, pagalmos u. c.
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur    liektā sariņsmilga    Gramineae

A 
Diezgan bieži. Piejūras kāpu mežos, sausās atmatās un pļavās, 
sausās mežmalās, aizaugoši izcirtumi, lauces, virsāji, pelēkajās 
kāpās.
Leucanthemum vulgare Lam.    parastā pīpene    Compositae 

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās, dārzos.
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Laserpitium latifolium L.    platlapu bezgale    Apiaceae

A 2  2(III)
Ļoti reti. Meža ceļu malās. 19. gs. suga augusi tagadējā ĶNP 
teritorijā (Fatare 2003c), taču ilgstoši nebija atkārtoti konstatēta. 
Atkārtoti atrasta 2009. gadā Valguma ezera ZR un DA piekrastē 
(Priede 2009, KNP).
Lathraea squamaria L.    sārtā bezlape    Scrophulariaceae

A 15 Diezgan reti. Lapkoku un egļu gāršās un jauktos gāršas tipa mežos. 
Galvenokārt teritorijas Z daļā.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler    kalnu dedestiņa    
Leguminosae

A 2  1, 2(II)Ļoti reti. Priežu damakšņos meža ceļu malās un laucēs. 
Dubļukroga apkārtne (Fatare 1986, LATV; Priede 2008, KNP) un 
Valguma ezera D piekrastē Radziņciema apkārtnē (Priede 2008, 
KNP).
Lathyrus niger (L.) Bernh.    melnējošā dedestiņa    Leguminosae

A 14  1, 2(III)

Diezgan reti. Gāršās, sausos priežu un jauktos skujkoku mežos, 
laucēs, pie meža ceļiem. Slocenes ieleja (Lodziņa 1989, LATV), 
Mazezera un Kaķkalnu apkārtne (Priede 2008, KNP), Skujupītes 
ieleja (Šulcs 1993, LATV), Slocenes ieleja pie Radziņciema, 
Grebju, Dubļukroga, Pilku apkārtne (Priede 2007, 2008, KNP), 
Bigauņciema apkārtne (Lodziņa 1993, LATV; Priede 2008, KNP), 
Mucenieku apkārtne (Priede 2014, KNP).
Lathyrus palustris L.    purva dedestiņa    Leguminosae

A 36 

Diezgan bieži, bet tikai teritorijas R daļā. Palieņu pļavās, zāļu 
purvos, ezeru slīkšņās, slapjās pļavās. Lielupes paliene posmā 
Kaļķis-Pavasari, Slocenes un Vecslocenes palienes, Kaņiera 
un Slokas ezeru salas un krasti, Ķemeru tīreļa A mala, DR no 
Klapkalnciema.
Lathyrus pratensis L.    pļavas dedestiņa    Leguminosae

A Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos zālājos, ceļmalās, dzelzceļa malās, 
uz stigām, ruderālās augstzāļu audzēs.
Lathyrus sylvestris L.    meža dedestiņa    Leguminosae

A 27 
Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausos priežu mežos, 
sausās, gaišās mežmalās, meža ceļu malās, granšainās ceļmalu 
nogāzēs, laucēs, izstrādātos smilts un grants karjeros.
Lathyrus tuberosus L.    bumbuļu dedestiņa    Leguminosae 

Ad 1 Ļoti reti. Ruderālā augstzāļu audzē uz meža kvartālstigas A no 
Robežakmens (Priede 2008, KNP).
Lathyrus vernus (L.) Bernh.    pavasara dedestiņa    Leguminosae

A 76 Bieži. Lapkoku un egļu gāršās, dažādos lapkoku un jauktos mežos, 
mežmalās, aizaugošos izcirtumos.
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Listera cordata (L.) R. Br.    sirdsveida divlape    Orchidaceae

A 12  1, 2(III)

Diezgan reti. Purvainos mežos, egļu vēros, uz meža stigām mitros 
skujkoku un jauktos mežos. Zaļā purva un Raganu purva malas, 
Dūņiera, Kaņiera un Kaķkalnu apkārtne (Lodziņa u. c. 1993; Suško 
2009, pers. ziņ.; Priede 2009, 2010, 2016, KNP), Ķemeru tīreļa R 
mala (Priede 2010, KNP), DR no Klapkalnciema, Kugraiņa D un 
DR piekraste, Jaunslaviešu un Lustūžkalna apkārtne (Priede 2010, 
KNP).
Listera ovata (L.) R. Br.    ovālā divlape    Orchidaceae

A 81 
Bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Kaļķainās pļavās, mēreni 
mitrās pļavās uz smilšainām augsnēm, mežos, krūmājos, uz meža 
stigām.
Lolium perenne L.    daudzgadīgā airene    Gramineae

A Reti. Galvenokārt apdzīvotās vietās un ap ceļiem. Sētos mauriņos, 
pagalmos, ceļmalās, izmīdītās vietās (takas, ganības), nezālienēs.
Lonicera caerulea ssp. palasi (Ledeb.) Browicz    Pallasa sausserdis    
Caprifoliacea

A 26  1, 2(III)

Diezgan reti. Tikai teritorijas Z un ZA daļā kaļķaino augšņu 
izplatības apvidū jūras krasta tuvumā. Slokas ezera ZR galā 
(Gavrilova 1989, RADB), Ķemeri (Tabaka 1975, RADB), Kaņiera 
Riekstu pussala (Lodziņa 1991, RADB), Apšuciema apkārtne, 
Kaņiera D un DA piekraste, Slokas ezera krastos, Ķemeru un 
Čaukciema apkārtne (Priede 2007–2016, KNP). Kaļķainos zāļu 
purvos, kaļķainās pļavās, mitros mežos, krūmājos.
Lonicera caprifolium L.    parastais vīteņsausserdis    Caprifoliacea

D 3 Reti. Sausā priežu mežā, jauktā mežā un krūmājā aizaugošā pļavā. 
Jaunķemeri, Slokas apkārtne (Priede 2007, 2009, 2016, KNP).
Lonicera xylosteum L.    parastais sausserdis    Caprifoliacea

A Diezgan bieži. Mēreni mitros skujkoku (galvenokārt egļu un egļu-
priežu) mežos, jauktos mežos, mežmalās, upju krastos.
Lotus ambiguus Besser ex Spreng.    šaubīgais vanagnadziņš    
Leguminosae A 
? BIKS 13/20 (Roze 2006).
Lotus balticus Miniev    Baltijas vanagnadziņš    Leguminosae

A ? BIKS 13/21, 14/20, 14/21, 14/22, 15/20, 15/22, 16/21 (Roze 2006).
Lotus callunetorum (Juxip) Miniaev    virsāju vanagnadziņš    
Leguminosae A 
? BIKS 14/21 (Roze 2006).
Lotus corniculatus L. s. l.    ragainais vanagnadziņš    Leguminosae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, kaļķainās mēreni mitrās 
un periodiski pārmitrās pļavās, sausos priežu mežos, atmatās, 
ceļmalās, kāpās.
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Leymus arenarius (L.) Hochst.    smiltāja kāpukviesis    Gramineae

A 20 
Diezgan bieži, bet gandrīz tikai jūras piekrastes kāpās, ļoti reti 
ruderālos biotopos smilšainās augtenēs (Lapmežciems, Ķemeru 
apkārtne, Sloka, Dunduru-Draviņu karjera apkārtne).
Ligustrum vulgare L.    parastais ligustrs    Oleaceae

D 4 Reti. Sausā priežu mežā kāpās, platlapju mežā. Jaunķemeri, Ķemeri 
(Priede 2007, 2008, KNP), Ragaciems (Priede 2016, KNP).
Lilium martagon L.    martagonlilija    Liliaceae

D 1 Ļoti reti. Slokas apkārtne (Anon. 1989). Kārniņu kapsētas apkārtne 
priežu meža malā (Priede 2009, KNP).
Linaria loeselii Schweigg.    Lēzeļa vīrcele    Scrophulariaceae

A ? 1, 2(III)? Atradne ĶNP teritorijā zināma tikai pēc literatūras datiem 
(Fatare 1992; Gavrilova 2003a), kas, iespējams, ir kļūdaini. Pēdējos 
gados nav atrasta.
Linaria vulgaris Mill.    parastā vīrcele     Scrophulariaceae

A 
Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, atmatās, uz 
smilšainām stigām mežos, kāpās, nezālienēs, ceļmalās, uz dzelzceļa 
uzbēruma.
Linnaea borealis L.    ziemeļu linneja    Caprifoliaceae

A 6 Diezgan reti. Vecos skujkoku mežos, priežu mežos uz kāpām. 
Ķemeru, Zaļā purva un Lustūžkalna apkārtne.
Linum catharticum L.    pļavas liniņš    Linaceae

A 50 
Diezgan bieži. Sausi līdz mēreni mitri kaļķaini zālāji, kaļķaini zālāji 
ar mainīgu mitruma režīmu, kaļķaini zāļu purvi, ceļmalas, meža 
ceļi, aizaugoši izstrādāti dolomīta karjeri.
Liparis loeselii (L.) Reich.    Lēzela lipare    Orchidaceae

A 13 
1, 

2(III), 
3(II)

Diezgan reti. Kaļķainos zāļu purvos, aizaugošos izstrādātos 
dolomīta un smilts karjeros. Kaņiera D, DA, ZA krasts (Starcs 
1930, LDM; Jaudzeme 1953; Galeniece, Cukermans 1958; Lodziņa 
1991, LATV; DAP 2002; Lēne-Līne 2003, KNP; Priede 2007 2008, 
KNP), Bigauņciems (Jaudzeme 1953), Raganu purvs (Lodziņa 
1991, LATV; Priede 2007, 2008, KNP), Zaļais purvs (DAP 2002; 
Priede 2009, KNP), R no Slokas (Gavrilova 1984, LATV; Priede 
2007, 2008, KNP), Līkumciems (DAP 2002; Priede 2007, 2008, 
KNP), Labais purvs (Priede 2007, 2009, KNP), Ķemeru tīreļa ZR 
mala (Priede 2012, KNP).
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Lysimachia vulgaris L.    parastā zeltene    Primulaceae
A Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos zālājos, zāļu purvos, ūdenstilpju 

un ūdensteču krastos, mitros mežos, ceļmalās, grāvmalās.
Lythrum salicaria L.    vītolu vējmietiņš    Lythraceae

A Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos zālājos, zāļu purvos, ūdenstilpju 
un ūdensteču krastos, mitros mežos, ceļmalās, grāvmalās.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt    divlapu žagatiņa    
Liliaceae A 
Bieži. Skujkoku mežos, jauktos mežos.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.    purvāja vienlape    Orchidaceae

A 6  1, 2(III)

Reti. BIKS 14/20, 14/21 (Cepurīte 2005), Ķemeri (Jaudzeme 1953). 
Melnalkšņu dumbrājos, pārmitros lapkoku mežos, pie slapjiem 
meža ceļiem un uz stigām, kaļķainos zāļu purvos. Ķemeru, Slokas, 
Bigauņciema, Antiņciema, Kalimbju, Apšuciema apkārtne (Priede 
2007, 2008, KNP), Ādamsalas apkārtne un Kungu ceļš, teritorijas Z 
daļa Apšuciema apkārtnē, Taču apkārtne (Priede 2009, KNP).
Malus baccata (L.) Borkh.     ogābele    Rosaceae

D 2 
Ļoti reti. Jauktos mežos Ķemeru apkārtnē.
Malus domestica Borkh.    mājas ābele    Rosaceae

A Diezgan bieži. Dažāda tipa sausieņu meži, mežmalas, apdzīvotu 
vietu apkārtnes, krūmāji.
Malva moschata L.    smaržīgā malva    Malvaceae

D 2 Ļoti reti. Nezālienes. Ragaciems (Priede 2010, KNP), Ķemeri 
(Priede 2016, KNP).
Malva neglecta Walr.    novārta malva    Malvaceae

A 1 Ļoti reti. Nezāliene ar skraju veģetāciju Ķemeros pie bijušās 
sanatorijas „Līva” (Priede 2016, KNP).
Malva pusillum Sm.    mazā malva    Malvaceae

A Reti. Ceļmalās. Ķemeri (Seezen 1866), Lapmežciems (Priede 2009, 
KNP).
Matricaria recutita L.    smaržīgā kumelīte    Compositae

D 2 Ļoti reti. Nezālienes, ceļmalas Ķemeru apkārtnē un posmā 
Jaunķemeri-Kaugurciems.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.    parastā strauspaparde    
Onocleaceae

A/D 11 Diezgan reti. Gan savvaļā, gan stādīta kā dekoratīvs augs un 
pārgājusi savvaļā. Ķemeru apkārtne, Lustūžkalns, Ķemeru tīreļa A 
mala, Jaunķemeri, Smārdes apkārtne.
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Lunaria annua L.    vasaras mēnesene    Cruciferae
D 1 Ļoti reti. Ceļmalā posmā Ķemeri‒Antiņciems (Priede 2010, KNP). 

Atradne nestabila, izzudusi.
Lupinus polyphyllus Lindl.    daudzlapu lupīna    Leguminosae

D 9 
Reti. Atmatas, nezālienes, ceļmalas. Valguma DR piekraste, 
Mārtiņa kapu, Kārniņu kapu, Jaunķemeru un Kūdras apkārtne, 
Ķemeri.
Luzula campestris (L.) DC.    lauka zemzālīte    Juncaceae

A Bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, zālienos, atmatu zālājos, 
ceļmalās, uz meža ceļiem gaišās vietās.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.    daudzziedu zemzālīte    Juncaceae

A Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, atmatu zālājos, 
smilšainās vietās gar ceļiem, uz meža ceļiem sausos priežu mežos.
Luzula pilosa (L.) Willd.    pūkainā zemzālīte    Juncaceae

A Bieži. Sausos skujkoku mežos, jauktos skujkoku-lapkoku mežos, 
mežmalās, gar meža ceļiem.
Lychnis flos-cuculi L.    pļavas spulgnaglene    Caryophyllaceae

A 89 Bieži. Mēreni mitros līdz slapjos zālājos, mitros mežos, grāvmalās, 
ceļmalās, zāļu purvos. Gandrīz visā teritorijā.
Lycopodiella inundata (L.) Holub    palu staipeknītis    
Lycopodiaceae

A 3 
1, 2(II), 

3(V)

Ļoti reti. Literatūrā minēta atradne Ķemeri (BIKS 14/21) 
(Pētersone 1953b; Taбaka 1974). Aizaugošā kūdras ieguves vietā 
un pamestā, aizaugošā smilts karjerā nesaslēgtā augājā uz kūdras 
un smilts substrāta. Labais purvs (Priede 2007, KNP), Dunduru-
Draviņu karjers (Kļaviņa 2001, KNP; Priede 2007, KNP).
Lycopodium annotinum L.    gada staipeknis    Lycopodiaceae

A 184 
1, 2(II), 

3(V)Bieži. Skujkoku mežos, jauktos mežos, augsto purvu malās, stipri 
nosusinātos augstajos purvos. Gandrīz visā teritorijā.
Lycopodium clavatum L.    vālīšu staipeknis    Lycopodiaceae

A 23 
1, 2(II), 

3(V)
Diezgan reti. Sausos priežu mežos, aizaugušos rakumos sausos 
priežu mežos, uz aizaugušiem meža ceļiem, stipri nosusinātos 
augstajos purvos.
Lycopus europaeus L.    Eiropas vilknadze    Labiatae

A 
Bieži. Slapjos zālājos, zāļu un pārejas purvos, mitros mežos, 
grāvjos, ūdenstilpju un ūdensteču krastos, grāvjos. Gandrīz visā 
teritorijā.
Lysimachia nummularia L.    pļavas zeltene    Primulaceae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu zālājos, upju krastos.
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Melilotus officinalis (L.) Pall.    ārstniecības amoliņš    
Leguminosae

A 
Reti. Ceļmalās, atmatās, nezālienēs, dzelzceļa malās, vietās ar 
skraju augāju, aizaugošos izstrādātos karjeros.
Melilotus wolgicus Poir.    Volgas amoliņš    Leguminosae

Ad 
Ļoti reti. BIKS 14/22,  Ķemeri (Gavrilova 1994, LATV).
Mentha aquatica L.    ūdens mētra    Labiatae

A 38 Diezgan bieži. Upju krastos seklūdenī, vecupēs, mitrās ieplakās 
palieņu zālājos, grāvmalās.
Mentha arvensis L.    tīruma mētra    Labiatae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās un ganībās, atmatās, 
nezālienēs, grāvmalās.
Mentha longifolia    garlapu mētra    Labiatae

D 1 Ļoti reti. Krūmājs aizaugošā pļavā Slokas apkārtnē (Priede 2016, 
KNP).
Menyanthes trifoliata L.    trejlapu puplaksis    Menyanthaceae

A 39 Bieži. Grāvjos, zāļu un pārejas purvos, purvainos mežos, slapjās 
pļavās.
Milium effusum L.    izplestā ēnsmilga    Gramineae

A 35 
Diezgan bieži. Auglīgos skujkoku, platlapju un jauktos mežos. 
Galvenokārt teritorijas Z daļā – Ķemeru, Kaņiera, Klapkalnciema 
un Valguma ezera apkārtnw, Slocenes ieleja lejpus Valguma, reti – 
teritorijas D daļā.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.    trejdzīslu mēringija    
Caryophyllaceae A 
Diezgan bieži. Dažāda tipa mežos un krūmājos.
Molinia caerulea (L.) Moench    zilganā molīnija    Gramineae

A 
Bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, kaļķainos zāļu purvos, 
augsto purvu malās, sekundāros mežos uz kūdras augsnēm, 
nosusināts purvos, krūmājos, izcirtumos. Gandrīz visā teritorijā.
Moneses uniflora (L.) A. Gray    vienzieda sūnactiņa    Pyrolaceae

A 7 
Diezgan reti. Sausos un purvainos priežu mežos, jauktos skujkoku 
mežos, augsto purvu malās. Kaņiera A piekraste, Zaļās kāpas D 
gals, Lustūžkalna apkārtne, Ķemeru tīreļa R malas meži.
Monotropa hypopitys L.    parastā lāčtauce    Pyrolaceae

A 65 Bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausos priežu mežos, retāk – 
jauktos gāršas tipa mežos.
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Medicago falcata L.    sirpjveida lucerna    Leguminosae

A 
Diezgan reti. Smilšainas, granšainas ceļmalas, ruderāli biotopi. 
Krāču kalni, Kūdra, Lapmežciems, Dundurpļavas u. c. Izplatība 
precizējama.
Medicago lupulina L.    apiņu lucerna    Leguminosae

A 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, ceļmalās, nezālienēs, 
mežmalās, uz lauku un meža ceļiem, skrajos sausieņu mežos uz 
ceļiem un izmīdītās vietās.
Medicago sativa L.    sējas lucerna    Leguminosae

D 13 Reti. Sausas atmatas un ceļmalas. Valguma D piekraste, Smārde, 
Ķemeri, Lapmežciems, Dundurpļavas. Izplatība precizējama.
Melampyrum nemorosum L.    birztalas nārbulis    
Scrophulariaceae

A 
Bieži. Sausos skujkoku un jauktos mežos, mežmalās, ceļmalās, uz 
meža stigām, kāpās, sausos līdz mēreni mitros zālājos u. c.
Melampyrum polonicum (Beauv.) Soó    Polijas nārbulis    
Scrophulariaceae

A 2 
Ļoti reti. BIKS 14/20, 14/21 (Fatare 1992). Teritorijas D daļā. 
Izplatība precizējama.
Melampyrum pratense L.    pļavas nārbulis    Scrophulariaceae

A 
Bieži. Sausos priežu mežos, mežmalās, kāpās, augstajos purvos.
Melampyrum sylvaticum L.    meža nārbulis    Scrophulariaceae

A ? Ķemeri (Seezen 1866; Jaudzeme 1959). Atkārtoti nav konstatēts.
Melandrium album (Mill.) Garcke    baltā spulgotne    
Caryophyllaceae

A 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos un atmatās, ceļmalās, 
dzelzceļa malās, nezālienēs.
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.    sarkanā spulgotne    
Caryophyllaceae

A 1 
Ļoti reti. Ceļmalā Kaņiera R piekrastē, iespējams, arī citur. 
Izplatība precizējama.
Melica nutans L.    parastā pumpursmilga    Gramineae

A Bieži. Skujkoku un jauktos mežos, mežmalās, uz meža ceļiem, 
krūmājos.
Melilotus albus Medik.    baltais amoliņš    Leguminosae

A Diezgan bieži. Ceļmalās, atmatās, nezālienēs, dzelzceļa malās, 
vietās ar skraju augāju, aizaugošos izstrādātos karjeros.
Melilotus altissimus Thuill.    augstais amoliņš    Leguminosae

Ad Ļoti reti. BIKS 14/22, ceļmala Jaunķemeros (Gavrilova 2011, 
LATV).
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Myriophyllum spicatum L.    vārpainā daudzlape    Haloragaceae
A Reti. Seklos ezeros, kūdras ieguves dīķos. Slokas ezers un apkārtne 

(Suško 1994), Kaņieris (Priede 2010) u. c. Izplatība precizējama.
Myriophyllum verticallatum L.    mieturu daudzlape    
Haloragaceae

A Reti. Seklos ezeros un upēs – Kaņierī (Priede 2010), Slampē 
(Urtāne 2012; Miķelsone 2014), Slocenē, iespējams, arī citur. 
Izplatība precizējama
Najas marina L.    jūras najāda    Najadaceae

A 15  1, 2(II)

Reti. Seklajos piejūras ezeros ar uz dolomīta, smilšainas un 
dūņainas grunts. Kaņieris (Lodziņa 1991, RADB; Lodziņa u. c. 
1993; Eņģele 2000; Lēne, Līne 2003, RADB; Priede 2007, KNP), 
Slokas ezers (Suško 1994; Eņģele 2000), Slokas Aklais ezers 
(DAP 2002), Līkumciema dolomīta karjers (Priede 2011, KNP). 
Populāciju stāvoklis mainīgs, piemēram, 1998. gadā, apsekojot 
Slokas un Kaņiera ezerus, suga nav konstatēta (Eņģele 2000).
Narcissus spp.    narcises    Amarillidaceae

D Reti. Kā efemēri dārzbēgļi sastopamas aizaugušos dārzos, atmatās, 
bijušajās izgāztuvēs apdzīvotu vietu apkārtnē. 
Nardus stricta L.    stāvā vilkakūla   Gramineae

A 12 
Diezgan reti. Mēreni mitrās pļavās uz smilšainas augsnes, virsājos, 
mežmalās, uz meža ceļiem sausos priežu mežos. Fragmentāri mazā 
platībā saglabājusies stāvās vilkakūlas pļava Ragaciemā (aizaug). 
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.    dzeltenā ķekarzeltene    
Primulaceae

A Diezgan bieži. Slapjos melnalkšņu un jauktos lapkoku mežos, 
ezeru krastu slīkšņās, pārejas purvos, slapjās pļavās, izstrādātās, 
applūdinātās kūdras ieguves vietās.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.    parastā ligzdene    Orchidaceae

A 79 
Bieži. Platlapju un egļu gāršās, lapkoku un jauktos mežos.
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.    spuldzeņu nikandra    
Solanaceae Ad 
Ļoti reti. Pludmale, Ragaciems (Priede 2010).
Nuphar lutea (L.) Sm.    dzeltenā lēpe    Nymphaceae

A Reti. Stāvošos un lēni tekošos eitrofos ūdeņos. Lielupe, Slocene, 
Valguma ezers.
Nymphaea alba L.    baltā ūdensroze    Nymphaceae

A 
Reti. Purva ezeros, kūdras karjeru dīķos. Izplatība precizējama.
Nymphaea candida C. Presl    sniegbaltā ūdensroze    Nymphaceae

A 
Reti. Purva ezeros. Izplatība precizējama.
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Montia fontana L.    avota montija     Portulaceae

A ? 2(II)Izzudusi? Agrāk konstatēta Slokas apkārtnē (Anon. 1955; BIKS 
14/22 (Fatare 1992; Gavrilova 2001). Pēdējos gadu desmitos suga 
dabā nav konstatēta.
Muscari spp.     muskares    Amarillidaceae

D Reti. Kā dārzbēgļi sastopamas atmatās, aizaugušos mazdārziņos, 
izgāztuvēs, apdzīvotās vietās.
Mycelis muralis (L.) Dumort.    mūru mežsalāts    Compositae

A Bieži. Skujkoku un jauktos mēreni mitros mežos, uz mežu ceļiem 
un stigām. Gandrīz visā teritorijā.
Myosotis arvensis (L.) Hill    lauka neaizmirstule    Boraginaceae

A 
Diezgan bieži. Mēreni mitras atmatas un pļavas, dārzi, ceļmalas.
Myosotis palustris (L.) L.    purva neaizmirstule    Boraginaceae

A Bieži. Slapjos zālājos, upju un ezeru krastos, pārmitros mežos, 
avoksnājos, upju un ezeru krastos.
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.    pakalnu neaizmirstule    
Boraginaceae A  2(3)
? BIKS 14/21 (Birkmane 1959; Cepurīte 2003).
Myosotis sparsiflora Pohl    sīkziedu neaizmirstule    Boraginaceae

A 3  2(3)Reti. Atkritumu izgāztuvē Ķemeros (1955, RIG), BIKS 14/21, 14/22 
(Birkmane 1959; Fatare 1992; Cepurīte 2003a, 2003b), Ķemeru 
parks, zāliens pie Ķemeru Meža mājas (Priede 2010, KNP).
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.    meža neaizmirstule    
Boraginaceae

A 11 Reti. Apdzīvotu vietu un kapsētu apkārtnē, ruderālos biotopos, 
mežos. Ķemeru, Smārdes, Kūdras, Kārniņu kapu un Mārtiņa kapu 
apkārtnes.
Myosoton aquaticum (L.) Moench    parastā ūdensvirza    
Caryophyllaceae

A 
Diezgan bieži. Palieņu zālājos, slapjos zālājos, mitros mežos, 
ūdensteču krastos, grāvmalās, uz mitriem meža ceļiem.
Myrica gale L.    parastā purvmirte    Myricaceae

A 44  1, 2(III)
Diezgan bieži, taču galvenokārt teritorijas piejūras daļā. Kaļķainos 
zāļu purvos, pārejas purvos, sēravotu purvos, augsto purvu malās, 
purvainos mežos, slapjās pļavās, mēreni mitās kaļķainās pļavās, 
izstrādātu kūdras karjeru dīķu malās.
Myriophyllum alterniflorum DC.    pamīšziedu daudzlape    
Haloragaceae

A ? 1, 2(II)
? Visticamāk, izzudusi. Tikai veci literatūras dati, minēta atradne 
Ķemeri (Anon. 1957a).
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Ornithogalum umbellatum L.    čemuru baltstarīte    Liliaceae
D 4 Reti. Ceļmalās Gausajā jūdzē, Kūdras apkārtnē, D no Valguma 

ezera un pie Ventspils šosejas (Priede 2008, 2009, KNP).
Orobanche elatior Sutton    lielā brūnkāte    Orobanchaceae

A 1  1, 2(II)Ļoti reti. Kopš 2000. gada zināma viena atradne ar >100 ind. 
mēreni mitrā, kaļķainā pļavā Antiņciemā (DAP 2002; Lēne-Līne 
2003, RADB; Priede 2007, 2008, KNP).
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab    bālziedu brūnkāte    
Orobanchaceae

A 9  1, 2(II)

Reti. Izcirtumos, mežmalās, aizaugošās, kaļķainās pļavās ar 
mainīgu mitruma režīmu, kaļķainos avoksnājos, krūmājos, meža 
ceļu malās, uz meža stigām. Pirmoreiz suga Latvijas teritorijā 
konstatēta Čaukciemā Griķu apkārtnē (Siering 1853, RIG), vēlāk, 
domājams, tā pati atradne minēta literatūrā kā Smārde (Anon. 
1959). Dubļukroga un Klapkalnciema apkārtne (Talla 1977, LATV; 
Kabucis 1993, LATV; Opmanis 2003, LATV; Priede 2007, 2008, 
KNP), D no Apšuciema (Priede 2008, KNP), Kūdras apkārtne 
(DAP 2002; Priede 2008, KNP), Kalimbju apkārtne (Priede 2008, 
KNP), Ķemeru apkārtne pie Lūžņu grāvja sēravota (Priede 2015, 
KNP).
Orthilia secunda (L.) House    laimes palēcīte    Pyrolaceae

A 
Bieži. Sausos priežu mežos.
Oxalis acetosella L.    meža zaķskābene    Oxidalaceae

A 
Bieži. Skujkoku un jauktos mežos. Gandrīz visā teritorijā.
Oxalis dilenii Jacq.    Dilēna zaķskābene    Oxidalaceae

Ad 1 
Ļoti reti. Sausā atmatā Valguma ezera DA piekrastē.
Oxalis stricta L.    Eiropas zaķskābene    Oxidalaceae

Ad 11 
Diezgan reti. Meža ceļu malās, uz meža stigām. Z no Sumragiem 
(Priede 2008, KNP), Līdumnieki, Slokas apkārtne (Priede 2009, 
KNP), Ragaciems, Bigauņciems, Robežakmens apkārtne, Ķemeri 
un apkārtne (Priede 2008, 2016, KNP).
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.    sīkā dzērvene    
Ericaceae

A 
Reti. Augstajos purvos, pārejas purvos un slīkšņās. Raganu purvs, 
Ķemeru tīrelis. Izplatība precizējama.
Oxycoccus palustris Pers.    lielā dzērvene    Ericaceae

A Diezgan bieži. Augstajos purvos, pārejas purvos un slīkšņās, 
purvainos mežos, izstrādātās aizaugošās kūdras ieguves vietās.
Oxytropis pilosa (L.) DC.    pūkainā aslaiviņa    Leguminosae 

Ad ? BIKS 14/21 (Fatare 1992). Noturīgas populācijas neveido, 
domājams, izzudusi.
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Odontites vulgaris Moench    parastais sārtžibulītis    
Scrophulariaceae

A 
Diezgan bieži. Mitrās pļavās, atmatās, ganībās, uz aizaugušiem 
lauku ceļiem, uz meža ceļiem, nezālienēs.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.    ūdens padille    Apiaceae

A 
Reti. Ezeru krastos, lēni tekošu upju krastos, grāvjos.
Oenothera biennis L.    divgadīgā naktssvece    Onograceae

A Bieži. Ceļmalas, sausas atmatas, dzelzceļa uzbērums, smilšainas, 
sausas nezālienes, kāpās, izstrādātos smilts-grants karjeros.
Oenothera rubricaulis Kleb.    sārtstublāja naktssvece    
Onograceae

A 
Diezgan bieži. Ceļmalās, sausās atmatās, uz dzelzceļa uzbēruma, 
smilšainās, sausās nezālienēs.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.    smiltāju esparsete    
Leguminosae

A 1  1, 2(II)

Ļoti reti. Izkopu apkārtnē priežu damaksnī pie meža ceļa (Kupffer 
1927; Kabucis 1993, LATV; DAP 2002; Priede 2007, 2008, KNP), 
Apšuciema un Klapkalnciema apkārtnē damaksnī (Eglīte 1985, 
LATV) – pēdējā atkartoti nav konstatēta. Izkopu apkārtnē pēdējos 
gados vairs nav konstatēta, visticamāk, izzudusi (mazskaitlīga 
atradne).
Ononis arvensis L.    lauka blaktene    Leguminosae 

A 
Bieži. Ceļmalās, kaļķainās pļavās, atmatās, nezālienēs.
Ophioglossum vulgatum L.    parastā čūskmēlīte    
Ophioglossaceae

A 26 
Diezgan reti. Kaļķainās pļavās, mežmalās, uz augstsprieguma 
stigām.
Orchis mascula (L.) L.    vīru dzegužpuķe    Orchidaceae

A 3  1, 2(III)
Reti. Sausās kaļķainās un mēreni mitrās pļavās. DR no 
Klapkalnciema – ārpus ĶNP teritorijas pie robežas (Cepurīte 
2003c; Priede 2008, KNP), Čaukciems (Priede 2009, KNP), 
Siliņpļavas (Priede 2016, KNP).
Orchis militaris L.    bruņcepuru dzegužpuķe    Orchidaceae

A  1, 2(III)
Izzudusi. Atrasta pie Melnezera meža ceļa malā (Šulcs 1993, 
LATV), Klapkalnciema apkārtnē kaļķainā pļavā (Gavrilova 1989, 
LATV). Literatūrā minēta atradne Slokā (Jaudzeme 1953). Pēdējos 
gados suga dabā nav atrasta.
Origanum vulgare L.    parastā raudene    Labiatae 

A Diezgan bieži. Sausas pļavas, sausas atmatas, gaišas mežmalas, 
ceļmalas.
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Persicaria hydropiper (L.) Spach    ūdenspipars    Polygonaceae
A Bieži. Mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, grāvmalās, upju krastos, 

nezālienēs, mitrās pludmalēs un pludmalēs uz sanesu joslām.
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre    skābeņlapu blussūrene    
Polygonaceae

A 
Bieži. Mēreni mitrās pļavās, ganībās, nezālienēs, grāvmalās, upju 
krastos, pagalmos, uz aizaugošiem bezseguma ceļiem.
Persicaria maculosa Gray    parastā blussūrene    Polygonaceae

A Reti? Konstatēta mēreni mitrā pļavā Kaļķī pie Kauguru kanāla 
(Priede 2008, KNP). Izplatība precizējama.
Persicaria minor (Huds.) Opiz   mazā blussūrene    Polygonaceae

A Ļoti reti. Konstateta ceļmalas grāvī Raganu purvā (Ķemeri–
Antiņciems ceļš), iespējams, arī citur. Izplatība precizējama.
Persicaria mitis (Schrank) Opiz ex Assenov    maigā blussūrene    
Polygonaceae

A 2  2(III)
Ļoti reti. Pāraugušās slīkšņās, purvainos ezera krastos Slokas ezera 
apkārtnē (Lodziņa u. c. 1993; Gavrilova 2001; Priede 2008, KNP).
Persicaria scabra (Moench) Moldenke    skarbā blussūrene    
Polygonaceae

A 
Reti? Konstatēta mēreni mitrā pļavā Kaļķī pie Kauguru kanāla 
(Priede 2008, KNP). Izplatība precizējama.
Petasites spurius (Retz.) Rchb.    neīstā tūsklape    Compositae

A 3 Reti. Upju un ezeru krastos. Lielupes un Slampes paliene, Slokas 
ezera ZR krasts.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench    kalnu rūgtdille    
Apiaceae

A 3  2(III)Reti. Tikai jūras piekrastē mežainās kāpās, mežmalās. Ragaciems 
(Tabaka 1984, LATV), Gausā jūdze (Lodziņa 1988, LATV; Priede 
2008, KNP), Klapkalnciema apkārtne (Priede 2007, 2008, KNP), 
Jaunķemeri (Priede 2007, KNP).
Peucedanum palustre (L.) Moench    purva rūgtdille    Apiaceae

A Diezgan bieži. Zāļu purvos, slapjās pļavās, grāvmalās, mitros 
mežos.
Phalacroloma annuum (L.) Dumort.    vasaras jānītis    
Compositae

Ad 7 
Reti. Ceļmalās un nezālienēs. Dundurpļavas, Kaļķis, Ķemeri un 
apkārtne.
Phalaris canariensis L.    Kanāriju spulgzāle    Gramineae

Ad 1 Ļoti reti. Nezāliene dzelzceļa malā, Slocenes mazdārziņi (Slokas 
apkārtne) (Priede 2010, KNP).
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Padus avium Mill.    parastā ieva    Rosaceae
A 

Diezgan bieži. Palieņu mežos, mitros lapkoku mežos un krūmājos.
Padus serotina (Ehrh.) Borkh.    vēlā ieva    Rosaceae

D 1 Ļoti reti. Mežmalā-krūmājā Jaunķemeros Ķemeru–Jaunķemeru 
šosejas malā (stādīta?).
Papaver argemone L.    sarainā magone    Papaveraceae

A ? BIKS 14/20, 14/21 (Fatare 1992; Cepurīte 2008).
Papaver dubium L.    lauka magone    Papaveraceae

A Reti. Ceļmalās, nezālienēs, dārzos, tīrumos, apdzīvotās vietās. 
Izplatība mainīga, atradnes nenoturīgas.
Papaver rhoeas L.    zīda magone    Papaveraceae

Ad 1 Ļoti reti. BIKS 14/22 (Cepurīte 2008). Ļoti reti nezālienēs, ceļmalās 
Lapmežciemā.
Papaver somniferum L.    miega magone    Papaveraceae

D ? Ķemeri (Seezen 1866).
Paris quadrifolia L.    četrlapu čūskoga    Liliaceae

A 
Bieži. Lapkoku, skujkoku un jauktos mežos, krūmājos.
Parnassia palustris L.    purva atālene    Parnassiaceae

A 26 
Diezgan reti. Tikai teritorijas A, ZA un Z daļā, kas sakrīt ar 
kaļķainu augšņu izplatību. Mitrās kaļķainās pļavās, kaļķainos zāļu 
purvos.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.    pieclapiņu mežvīns    
Vitaceae

D 14 Diezgan reti. Sausieņu mežos, krūmājos, nezālienēs, kāpu mežos. 
Galvenokārt pārgājis savvaļā piejūras ciemos un to apkārtnē, 
vietām arī citur teritorijā.
Pastinaca sativa L.    pļavas pastinaks    Apiaceae

A 
Diezgan reti. Mēreni mitros zālājos, ceļmalās.
Pedicularis palustris L.    purva jāņeglīte    Scrophulariaceae

A 14 
Diezgan reti. Kaņiera piekrastes zāļu purvos, pārejas purvos. 
Kaņiera krasti, Raganu purvs, Zaļais purvs, Labais purvs, 
Niedruliekņa. un Zaļajā purvā, Labajā purvā.
Pedicularis sceptrum-carolinum L.    dižā jāņeglīte    
Scrophulariaceae

A 1  1, 2(II)
Ļoti reti. Zaļajā purvā (Liniņa 1922, LATV) - atkārtoti tur nav 
konstatēta. Labais purvs (Priede 2010, 2015, KNP).
Peplis portula L.    portulaku pelcītis    Lythraceae

A ? BIKS 14/22 (Cepurīte 2008).
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Pimpinella saxifraga L.    klinšu noraga    Apiaceae
A 62 Bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, sausās, gaišās 

mežmalās.
Pinguicula vulgaris L.    parastā kreimule    Lentibulariaceae

A 26  1, 2(II)

Diezgan bieži. Kaļķainos zāļu purvos, kaļķainās pļavās, uz takām 
kaļķainos zāļu purvos un pļavās, pārejas purvos ar kaļķainu ūdeņu 
izplūdi, uz augstsprieguma līniju stigām. Galvenokārt teritorijas 
Z daļā jūras piekrastes tuvumā. Kaņiera krasti (Vārpa 1946, LDM; 
Lodziņa 1991, RADB; Lēne-Līne 2003, KNP; Biseniece 2006, 
KNP; Priede 2007–2016, KNP), Raganu purvs pie Sēra dīķiem 
(Biseniece 2006, KNP; Priede 2008–2016, KNP), Čaukciems, 
Dūņiera D krasts, Ķemeru–Kūdras dzelzceļa mala (Priede 2007, 
2008, KNP), Sloka–Kūdra dzelzceļa mala (DAP 2002), D un R no 
Klapkalnciema, Zvejnieku tīrelis, ZA no Liekņām (Priede 2008, 
KNP), Kūdras apkārtne, Ķemeru tīreļa ZR mala, Čaukciema purva 
Z daļa, Raganu purva ZA daļa (Priede 2009, KNP), Niedruliekņa 
(Priede 2010, KNP).
Pinus banksiana Lamb.   Banksa priede    Pinaceae

D Ļoti reti. Skujkoku mežā Ķemeru apkārtnē (Ķemeri–Ķemeru kapi), 
visticamāk, stādīta.
Pinus mugo Turra    kalnu priede    Pinaceae

D 2 Ļoti reti. Stādīta kāpu smiltāju stiprināšanai Jaunķemeros un 
Klapkalnciemā, ārpus stādījumu vietām neizplatās.
Pinus sylvestris L.    parastā priede    Pinaceae

A 
Bieži visā teritorijā dažādos augšanas apstākļos: sausos un 
purvainos mežos, kāpās, purvos, sausos līdz mēreni mitros zālājos, 
atmatās u. c.
Plantago lanceolata L.    šaurlapu ceļteka    Plantaginaceae

A 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās.
Plantago major L.    lielā ceļteka    Plantaginaceae

A Bieži. Izmīdītās vietās (uz takām, ceļmalās, pagalmos, ganībās, uz 
meža ceļiem).
Plantago media L.    vidējā ceļteka    Plantaginaceae

A 58 
Bieži, galvenokārt teritorijas A un Z daļā. Sausos līdz mēreni 
mitros zālājos, atmatu zālājos, ceļmalās, aizaugošos smilts, grants 
un dolomīta karjeros.
Platanthera bifolia (L.) Rich.    smaržīgā naktsvijole    Orchidaceae

A  1, 2(IV)Bieži. Skujkoku, lapkoku un jauktos mežos, mežmalās, mežu ceļu 
malās, sausos līdz mēreni mitros zālājos.
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Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert    parastais miežubrālis    
Gramineae

A 
Bieži. Palieņu zālājos, palieņu mežos, upju krastos, grāvmalās, 
mitrās ieplakās.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt    pūkainā purvpaparde    
Thelipteridaceae A 27 
Diezgan bieži. Skujkoku un jauktos mežos.
Phleum pratense L.    pļavas timotiņš    Gramineae

A Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, ceļmalās, kultivētos zālājos 
(arī kultivēts).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.    parastā niedre    
Gramineae

A 
Bieži. Dažādos biotopos – purvos, mežos, slapjos zālājos, upju un 
ezeru krastos, grāvjos u. c.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.    irbeņlapu fizokarps    
Rosaceae

D 8 
Reti. Ceļmalu un mājvietu stādījumos, no kurienes vietām pārgājis 
savvaļā mežmalās un ceļmalās.
Phyteuma spicatum L.    vārpu septiņvīre    Campanulaceae

A 32 Diezgan bieži. Platlapju un jauktos gāršas tipa mežos. Galvenokārt 
teritorijas ZR un A daļā.
Picea abies (L.) H. Karst    parastā egle    Pinaceae

A Bieži. Dažādos augšanas apstākļos un biotopos gandrīz visā 
teritorijā.
Picris hieracioides L.    mauragu rūgtpiene    Compositae

A Diezgan reti. Sausas atmatas, mežmalas, ceļmalas. Izplatība 
precizējama.
Pilosella officinarum F. W. Schultz et Sch. Bip.    matainā 
pamauraga    Compositae

A Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausos priežu mežos, 
uz mežu ceļiem, sausās mežmalās, sausās pļavās, smilšainās 
ceļmalās, karjeros, sausās atmatās, virsāju fragmentos.
Pilosella vailantii (Tausch) Soják    Vaijāna pamauraga    
Compositae

A 
Reti? Konstatēta Valguma ezera R piekrastē sausā atmatā. Izplatība 
precizējama.
Pimpinella major (L.) Huds.    lielā noraga    Apiaceae

A 3  2(III)Reti. Mežmalās, laucēs, uz meža stigām. Klapkalnciema un 
Dubļukroga apkārtne (Fatare 2003a; Priede 2008, KNP), Ķemeri 
pie Meža mājas (Priede 2016, KNP).
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Polygonum arenastrum Boreau agg.    maura sūrene     
Polygonaceae

A 
Bieži. Ceļmalās, pagalmos, ganībās u. c. izmīdītās vietās, 
nezālienēs, galvenokārt apdzīvotās vietās.
Polygonum calcatum Lindm.    kaļķu sūrene    Polygonaceae

A ? BIKS 14/22 (Gavrilova 2001). Atkārtoti nav atrasta, izplatība 
precizējama.
Polygonum patulum M. Bieb.    izplestā sūrene    Polygonaceae

A 2 Ļoti reti. Ruderālas vietas Ķemeros pie Meža mājas un pie bijušās 
sanatorija „Līva” (Priede 2016, KNP).
Polypodium vulgare L.    parastā saldsaknīte    Polypodiaceae

A 23 
Diezgan reti. Uz stāvām, smilšainām nogāzēm, uz akmens 
krāvumiem, koku saknēm un stumbriem, vecos rakumos sausos 
priežu mežos. Zaļā kāpa, Ķemeru, Slokas ezera un Kaņiera 
apkārtnes, Kārniņu kapsēta, Ragaciema kapsēta u. c.
Populus alba L.    baltā apse    Salicaceae

D 4 Reti. Mežmalās, krūmājos. Ķemeri, Kaļķis, Līkumciems (Priede 
2008–2016, KNP).
Populus balsamifera L.    balzama apse    Salicaceae

D 2 Ļoti reti. Atsevišķi koki Ķemeros mežmalās, krūmājos (Priede 
2008, 2016, KNP), Kaļķa dolomīta karjerā (Priede 2016, KNP).
Populus laurifolia Ldb.    laurlapu papele    Salicaceae

D 1 
Ļoti reti. Uz būvgružu sabērumiem Kūdrā (Priede 2016, KNP).
Populus tremula L.    parastā apse    Salicaceae

A Bieži. Lapkoku un jauktos mežos, aizaugošos zālājos, krūmājos, 
mežamlās, aizaugošās pļavās.
Potamogeton alpinus Balb.    Alpu glīvene    Potamogetonaceae

A 
Reti. Upēs, grāvjos. BIKS 13/20, 13/21, 14/21 (Gavrilova 2011). 
Dīķos, upēs. Kauguru kanāla lejtece (Grīnberga 2011), Z no Slokas 
ezera (Priede 2016, KNP). Izplatība precizējama.
Potamogeton berchtoldii Fieber    Berhtolda glīvene    
Potamogetonaceae

A 3 Reti. BIKS 14/20, 15/20, 14/22, 15/22 (Gavrilova 2011), Slokas 
ezers (Baroniņa 1993, LATV; Suško 1994), Vēršupīte augšpus 
Ķemeriem (Priede 2009, KNP).
Potamogeton crispus L.    krokainā glīvene    Potamogetonaceae

A 10 
Reti. Seklos ezeros, upēs, grāvjos. BIKS 13/20, 13/21, 14/21, 14/22, 
15/21 (Gavrilova 2011). Slokas ezers (Suško 1994), Kaņieris, 
Slocenes lejtece, Slampes upes lejtece, Kauguru kanāls (Priede 
2008–2012, KNP).
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.    zaļziedu naktsvijole    
Orchidaceae

A  1, 2(IV)
Diezgan bieži. Skujkoku, lapkoku un jauktos mežos, mežmalās, 
mežu ceļu malās, sausos līdz mēreni mitros zālājos.
Poa annua L.    maura skarene    Gramineae

A Diezgan bieži. Izmīdītās vietās (uz takām, ceļmalās, pagalmos, 
ganībās, uz meža ceļiem).
Poa compressa L.    plakanā skarene    Gramineae

A Diezgan bieži. Sausos zālājos, atmatās, ceļmalās, aizaugošos smilts, 
grants un dolomīta karjeros, uz aizaugošiem zemesceļiem.
Poa palustris L.    purva skarene    Gramineae

A Diezgan bieži. Palieņu zālājos, upju un ezeru krastos, grāvmalās, 
pārmitru mežu laucēs.
Poa pratensis L.    pļavas skarene    Gramineae

A 
Bieži. Mēreni mitros zālājos, zālienos, ceļmalās, ruderālos biotopos.
Poa trivialis L.    parastā skarene    Gramineae

A Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu zālājos, grāvmalās, 
ceļmalās.
Polemonium caeruleum L.    zilā kāpnīte    Polemoniaceae

A 15 
Diezgan reti. Mežmalās, grāvmalās, uz mežu stigām.
Polygala amarella Crantz.    rūgtā ziepenīte    Polygalaceae

A 39 
Diezgan bieži. Sausās līdz mēreni mitrās pļavās, atmatu pļavās, 
ceļmalās, uz stigām ar nesaslēgtu augāju, uz meža ceļiem, 
izstrādātos aizaugošos karjeros. 
Polygala comosa Schkuhr.    cekulainā ziepenīte    Polygalaceae

A 5 
Reti. Sausās kaļķainās pļavās, sausās atmatās, izstrādātos 
aizaugošos dolomīta karjeros. Grebji, Valguma ezera DA piekraste, 
Līkumciems, Slokas apkārtne.
Polygala vulgaris L.    parastā ziepenīte    Polygalaceae

A 3 Reti. Sausās pļavās, sausās, gaišās mežmalās. Pilkas, Ragaciems, 
Kūdras apkārtne.
Polygonatum multiflorum (L.) All.    daudzziedu mugurene    
Liliaceae A 
Bieži. Lapkoku un jauktos auglīgos mežos.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce    ārstniecības mugurene    
Liliaceae A 
Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, kāpu mežos.
Polygonum amphibium L.    abinieku sūrene    Polygonaceae

A Diezgan reti. Grāvjos, dīķos, lēni tekošās upēs. Izplatība 
precizējama.
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Potentilla impolita Wahlenb.    blāvais retējs    Rosaceae
A Reti. Sausās atmatās, gar meža ceļiem sausos priežu mežos. 

Izplatība precizējama.
Potentilla reptans L.    ložņu retējs    Rosaceae

A 7 
Diezgan reti. Ceļmalas, pļavas un ganības.
Primula farinosa L.    bezdelīgactiņa    Primulaceae

A 34 

Diezgan bieži. Pirmoreiz teritorijā minēta Ķemeros (Seezen 1866). 
Kaļķainos zāļu purvos, kaļķainos zālājos, grāvmalās, ceļmalās uz 
kaļķaina substrāta. DR no Klapkalnciema (Gavrilova 1989, RADB; 
Priede 2007, KNP), Kaņiera A, D un R krasti (Lodziņa 1991, 
LATV; Lēne-Līne 2004, RADB; Biseniece 2006, KNP; Priede 2007-
2015, KNP), Zaļā purva ZA mala (DAP 2002; Priede 2008, 2016, 
KNP), Raganu purva sēravoti (Biseniece 2006, KNP; Priede 2008, 
KNP), Čaukciems (Priede 2008, KNP), Dūņiera DA krasts (Priede 
2007, KNP), Ķemeri–Kūdra dzelzceļa malā (Priede 2007, KNP), 
Kauguru apkārtnes pļavas (Priede 2007, KNP), Slokas Aklā ezera 
A un DA piekraste (Priede 2007, 2009, KNP), Līkumciems (Priede 
2007, KNP), Zvejnieku tīrelis (Priede 2008, KNP), DA no Dinkām 
(Priede 2008, KNP), teritorijas ZR robeža (Priede 2008, KNP), 
Ķemeru–Smārdes dzelzceļa malā Ķemeru apkārtnē (Priede 2009, 
KNP), Kūdras apkārtne (Priede 2008, KNP), R no Dundurpļavām 
(Priede 2009, KNP), Niedruliekņa (Priede 2010, KNP). Suga 21. gs. 
sākumā bijusi sastopama Ķemeros pie bijušā Mīlesības ozola, bet 
izzudusi (K. Vilciņa, pers. ziņ.).
Primula veris L.    gaiļbiksīte    Primulaceae

A 74 Bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausos līdz mēreni mitros 
zālājos, atmatās, ceļmalās, skrajos lapkoku un jauktos mežos.
Prunella vulgaris L.    parastā brūngalvīte      Labiatae

A 
Bieži. Mēreni mitros zālājos, ceļmalās, uz meža ceļiem, vietās 
ar kaļķainu substrātu un skraju augāju, izstrādātos aizaugošos 
dolomīta karjeros.
Prunus divaricata Ledeb.    Kaukāza plūme    Rosaceae

D 58 Bieži. Dažādos mežos, krūmājos, mežmalās, ceļmalās, nezālienēs, 
apdzīvotās vietās.
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Rchb.) Ledeb.     vītolu ķērmelīte    
Compositae A 
? BIKS 13/21 (Fatare 1992).
Ptarmica vulgaris Blackw. ex DC.    šķavu ķērmelīte    Compositae

A 6 
Reti. Palienes pļavās, kultivētos zālājos, mēreni mitrās pļavās. 
Dundurpļavu un Lapmežciema apkārtnes, Lielupes palienes zālāji, 
Kaļķis.
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Potamogeton filiformis Pers.    pavedienu glīvene    
Potamogetonaceae

A Reti. BIKS 14/21 (Gavrilova 2011), stāvošos seklos ūdeņos. 
Kaņieris (Priede 2010), atrasta izskalota liedagā starp 
Jaunķemeriem un Kaugurciemu (Priede 2010, KNP).
Potamogeton friesii Rupr.    Frīza glīvene    Potamogetonaceae

A 6 
Reti. Stāvošos un lēni tekošos ūdeņos. BIKS 13/21, 14/22 
(Gavrilova 2011), Slokas ezers (Suško 1994), Kaņieris (Priede 
2010).
Potamogeton lucens L.    spožā glīvene    Potamogetonaceae

A 2 
Reti. Stāvošos ūdeņos (dīķos), grāvjos. Jaunķemeri, Līkumciems.
Potamogeton natans L.    peldošā glīvene    Potamogetonaceae

A Diezgan reti. Grāvjos, dīķos, lēni tekošās upēs. Izplatība 
precizējama.
Potamogeton pectinatus L.    ķemmveida glīvene    
Potamogetonaceae

A 11 
Reti. Seklos ezeros. Slokas ezers (Suško 1994), Kaņieris (Priede 
2010), Starpiņupe (Priede 2016, KNP).
Potamogeton praelongus Wulfen    visgarā glīvene    
Potamogetonaceae

A 
Ļoti reti. Kauguru kanāla lejtece (Grīnberga 2011). Izplatība 
precizējama.
Potentilla anserina L.    maura retējs    Rosaceae

A 
Bieži. Ceļmalās, ganībās, mēreni mitros zālājos, nezālienēs.
Potentilla arenaria Borkh.    smiltāja retājs    Rosaceae

A 3 
Reti. Ceļmalu zālainajā joslā posmā starp Jaunķemeriem un 
Kaugurciemu, Lapmežciemā (Priede 2009, KNP), uz dzelzceļa 
uzbēruma Ķemeru stacijā (Priede 2016, KNP).
Potentilla argentea L.     sudraba retējs    Rosaceae

A Diezgan bieži. Sausi zālāji un atmatas, ceļmalas, smilts un grants 
karjeri, meža ceļi sausos priežu mežos.
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch    Kranca retējs    
Rosaceae

A Ļoti reti. Konstatēts sausā, kaļķainā pļavā Klapkalnciema apkārtne 
(Kabucis 1993, LATV). Suga atkārtoti nav atrasta.
Potentilla goldbachii Rupr.    Goldbaha retējs    Rosaceae

Ad 1 Ļoti reti. Mēreni mitrā zālājā Dundurpļavu D galā. Iespējams, 
sastopams arī citviet. Izplatība precizējama.
Potentilla heidenreichii Zimmeter    Heidenreiha retējs    Rosaceae

A 5 
Reti. Gar meža ceļiem sausos priežu mežos, smilšainās ceļmalās. D 
no Seklā purva, Ķemeru tīreļa A malas meži, teritorijas D daļa pie 
Rīga–Liepāja autoceļa.
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Pyrus communis L.     mājas bumbiere    Rosaceae
D 4 Reti. Skujkoku mežu lauces, mežmalas, krūmāji. Ķemeru apkārtne, 

Antiņciems, Kaļķa dolomīta karjeru apkārtne.
Pyrus pyraster Burgsd.    meža bumbiere    Rosaceae

A 5 
Ļoti reti. BIKS 14/21, 14/22 (Fatare 1992). Meži, mežmalas, 
ceļmalas. Ķemeru apkārtne D no Raganu purva, Kūdras apkārtne, 
Lapmežciema–Antiņciema ceļš pie Andersalas (Priede 2008, 
KNP).
Quercus robur L.   parastais ozols     Fagaceae

A 
Bieži. Lapkoku un jauktos mežos sausos līdz pārmitros apstākļos 
(palieņu mežos), gan koku stāvā, gan pamežā un paaugā, 
mežmalās, aizaugošās pļavās, krūmājos.
Quercus rubra L.    sarkanais ozols    Fagaceae

D 1 Ļoti reti. Pārgājis savvaļā no stādījumiem, Ķemeru dzelzceļa 
stacijas apkārtne, jaukts mežs.
Radiola linoides Roth    linu starenīte      Linaceae

A 
Izzudusi. Slokas apkārtne (Sireiščikovs 1913, RIG; Fatare 1992, 
2003b), taču nav konstatēta pēdējo gadu desmitu laikā (Lodziņa 
u. c. 1993). Aug nesaslēgtā augājā, visticamāk, izzudusi piemērotu 
biotopu trūkuma dēļ.
Ranunculus acris L.    kodīgā gundega    Ranunculaceae

A 
Bieži. Pļavās un ganībās, atmatās, pagalmos, ceļmalās, nezālienēs, 
upju un grāvju krastos, uz mitriem meža ceļiem, mitrās ieplakās 
mežos u. c.
Ranunculus auricomus L.    zeltainā gundega       Ranunculaceae

A 41 
Diezgan bieži. Pļavās un ganībās, ceļmalās.
Ranunculus bulbosus L.    sīpoliņu gundega    Ranunculaceae

A 1 Ļoti reti. Ceļmalā un sausā pļavā pie Jāņkroga (Šulcs 1993, LATV; 
Priede 2008, KNP).
Ranunculus cassubicus L.   Kasūbijas gundega    Ranunculaceae

A 46 Diezgan bieži. Platlapju un jauktos mežos, palieņu mežos, egļu 
gāršās.
Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda    Alemana gundega     
Ranunculaceae

A 14 
Reti. Lapkoku mežos un krūmājos. Teritorijas ZR un DR daļas, 
Ķemeru apkārtne, Zaļais purvs.
Ranunculus flammula L.    rāvas gundega    Ranunculaceae

A Diezgan bieži. Uz mitriem meža ceļiem, meža stigām, mitrās 
ieplakās mežos, grāvjos, slapjos zālājos.
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn    parastā ērgļpaparde    
Hypolepidaceae

A 
Bieži. Sausos priežu mežos, jauktos skujkoku mežos, mežmalās, 
laucēs, aizaugošos sausos izcirtumos, virsājos, aizaugošās pļavās.
Pulicaria vulgaris Gaertn.    mazais sūricis    Compositae

A 
Izzudis. Slokas apkārtne (19. gs. beigas?, RIG). Agrāk konstatēts 
teritorijā, taču dabā nav atrasts vismaz pēdējo 60 gadu laikā 
(Lodziņa u. c. 1993).
Pulmonaria obscura Dumort.    ārstniecības lakacis    
Boraginaceae A 39 
Diezgan bieži. Platlapju un egļu gāršās, lapkoku un jauktos mežos.
Pulsatilla patens (L.) Mill.    meža silpurene    Ranunculaceae

A 7 

Reti. Konstatēta teritorijā jau 20. gs. pirmajā pusē (Zāmels 1926). 
Sausos, gaišos priežu mežos. Izkopu apkārtne (Opmanis 2002, 
LATV; Priede 2007, 2012, KNP), Ķemeri–Kūdra dzelzceļa malā 
(Priede 2007, KNP), D no Ķemeriem Ķemeru tīreļa Z malas mežos 
(Priede 2008, KNP), Dubļukroga apkārtne (Priede 2008, KNP; šajā 
apvidū sugu atzīmējis arī Zāmels (1926)), A no Smārdes Kūdras 
(Rabkevičs 2008, Dabasdati.lv; Priede 2010, 2012, KNP).
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.    pļavas silpurene    Ranunculaceae

A 6 
Reti. ĶNP teritorijā konstatēta jau 20. gs. pirmajā pusē (Zāmels 
1926). Sausos, gaišos priežu mežos. Jaunķemeri (Priede 2007, 
KNP), D no Ķemeriem, Dubļukroga apkārtne (Priede 2008, KNP).
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.    meiteņu zeltpīpene    
Compositae

D 1 
Ļoti reti. Konstatēta uz dzelzceļa uzbēruma pie Ķemeru dzelzceļa 
stacijas (Priede 2008, KNP).
Pyrola chlorantha Sw.    zaļziedu ziemciete    Pyrolaceae

A Diezgan reti. Sausieņu priežu mežos, jauktos skujkoku mežos, 
mežainās kāpās.
Pyrola media Sw.    vidējā ziemciete    Pyrolaceae

A 
Ļoti reti? Konstatēta Raganu purva DA malā pie Ķemeriem 
purvainā priežu mežā (Birkmane 1979, RADB). Atkārtoti nav 
atrasta.
Pyrola minor L.    mazā ziemciete    Pyrolaceae

A 8 Reti. Sausi priežu meži, mežainas kāpas, jaukti sausieņu skujkoku 
meži.
Pyrola rotundifolia L.    apaļlapu ziemciete    Pyrolaceae

A 
Bieži. Skujkoku, lapkoku un jauktos mežos, mežmalās, meža ceļu 
malās, nosusinātu purvu malās, kaļķainu zāļu purvu un meža 
kontaktjoslās.
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Rhinanthus minor L.    mazais zvagulis     Scrophulariaceae
A Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās un ganībās, gar lauku un mežu 

ceļu malām. Izplatība precizējama.
Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný    lielais zvagulis    
Scrophulariaceae

A 
Diezgan reti. Mēreni mitrās pļavās un ganībās, ceļmalās. Izplatība 
precizējama.
Rhynchospora alba (L.) Vahl.    parastais baltmeldrs    Cyperaceae

A 106 
Bieži. Augstajos purvos, pārejas purvos un slīkšņās, purvu ieplakās, 
purvainu ezeru krastos, bijušajās kūdras ieguves vietās uz slapjas 
kūdras.
Ribes alpinum L.    Alpu vērene    Grossulariaceae

A Diezgan bieži. Lapkoku, egļu un jauktos mežos, gāršās, palieņu 
mežos, mežmalās.
Ribes aureum Pursh    zelta jāņoga    Grossulariaceae

D 1 
Ļoti reti. Aizaugošā zālājā krūmāja malā Ķemeros pie bijušās 
sanatorijas „Līva” (Priede 2008, KNP), ceļmalā meža malā 
Ķemeros posmā no Meža mājas līdz Slokas ezera ceļgalam (Priede 
2016, KNP).
Ribes nigrum L.    melnā upene    Grossulariaceae

A Diezgan bieži. Palieņu mežos, palieņu krūmājos un aizaugošos 
zālājos, upju krastos, melnalkšņu dumbrājos.
Ribes rubrum L.    sarkanā jāņoga    Grossulariaceae

A Reti. Nezālienēs, mežmalās, ruderālos biotopos. Izkopu, Ķemeru, 
bijušās Kašķu purva izgāztuve apkārtne u. c. Izplatība precizējama.
Ribes spicatum E. Robson    pūkainā jāņoga    Grossulariaceae

A ? Ķemeri (Kupffer, Lackschewitz 1904). Pēdējos gados nav atrasta.
Robinia pseudoacacia L.    baltā robīnija     Leguminosae

D 3 Reti. Bijušajā Kašķu purva izgāztuvē un stādījumu apkārtnē sausā 
priežu mežā piejūras kāpās Bigauņciemā.
Rorippa amphibia (L.) Besser    abinieku paķērsa    Cruciferae

A 
Diezgan reti. Upju krastos. Izplatība precizējama.
Rorippa austriaca (Crantz) Besser    Austrijas paķērsa    Cruciferae

Ad ? Ķemeri (Eleksis 1957). Pēdējos gados nav atrasta.
Rorippa palustris (L.) Besser    purva paķērsa    Cruciferae

A Diezgan bieži. Upju krastos, uz smilšainām un dūņainām sērēm 
upju krastos, uz mitriem meža ceļiem.
Rorippa sylvestris (L.) Besser    meža paķērsa    Cruciferae

A 
Reti. Upju un grāvju krasti, BIKS 14/21 (Fatare 1992). Slampes 
upes krastā. Upju krastos, uz smilšainām un dūņainām sērēm upju 
krastos, uz mitriem meža ceļiem, grāvjos.
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Ranunculus lanuginosus L.    villainā gundega    Ranunculaceae
A Izzudusi? Konstatēta ĶNP teritorijā (Tabaka 2003e). Precīza 

atradne nav zināma, pēdējos gados nav atrasta.
Ranunculus lingua L.    garlapu gundega    Ranunculaceae

A 21 Diezgan reti. Upju un ezeru krastos, slīkšņās, slapjās pļavās, 
grāvjos.
Ranunculus polyanthemos L.    daudzziedu gundega    
Ranunculaceae

A 17 Diezgan reti. Sausās kaļķainās pļavās. Grebji, Čaukciems, 
Antiņciems, Aklā ezera, Bigauņciema, Klapkalnciema un Ķemeru 
apkārtnes.
Ranunculus repens L.    ložņu gundega    Ranunculaceae

A 
Bieži. Ganībās, izmīdītās vietās (uz lauku un meža ceļiem, 
pagalmos u. c.), palieņu zālājos, upju un grāvju krastos ar skraju 
veģetāciju, ceļmalās, nezālienēs.
Ranunculus scelerathus L.    ļaunā gundega     Ranunculaceae

A 
Diezgan reti. Slapjas pļavas, upju un ezeru krasti, smilšainas 
un dūņainas sēres upju krastos, mitras ieplakas mežos, mitrās 
pludmalēs jūras krastā.
Raphanus raphanistrum L.    tīruma pērkone    Cruciferace

A Diezgan reti. Ceļmalas, nezālienes, augsnes rakumi. Atradnes 
īslaicīgas, izplatība mainīga.
Reseda lutea L.    dzeltenā rezēda    Resedaceae

Ad 1 Ļoti reti. Uz dzelzceļa uzbēruma posmā Ķemeri–Kūdra (Priede 
2009, KNP).
Reynoutria japonica Houtt.    Japānas dižsūrene    Polygonaceae

D 9 

Diezgan reti. Ielas malās, krūmājos, bijušajās izgāztuvēs, upes 
krastā, ap stādījumiem. Stādīta un vietām pārgājusi savvaļā 
Ķemeros, veido audzes bijušajās izgāztuvēs Kašķu purvā, Kauguru 
un Fazānu apkārtnē, stādīta pie Siliņiem un Pilkām. Daži augi 
atrasti upes krastā pie Kalnciema tilta (Priede 2007, KNP).
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai    Sahalīnas dižsūrene    
Polygonaceae

D 5 
Reti. Ruderālos biotopos, bijušajos mazdārziņos, bijušajās 
izgāztuvēs un to apkārtnē, uz būvgružu sabērumiem. 
Lapmežciems, Kūdra, bijusī Kašķu purva izgāztuve un apkārtne, 
Kauguru apkārtne, stādīta Jaunķemeros un Ķemeros.
Rhamnus cathartica L.    parastais pabērzs    Rhamnaceae

A 53 
Diezgan bieži. Izplatība lielākoties saistīta ar upju ielejām un 
krastiem (Slocene, Lielupe, Kauguru kanāls, Slampes upe), retāk 
citur.
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Rubus nessensis Hall    melnā cūcene    Rosaceae
A Diezgan bieži. Krūmājos, mežmalās, ceļmalās, gar meža ceļiem, 

aizaugošos zālājos.
Rubus saxatilis L.    klinšu kaulene    Rosaceae

A Diezgan bieži. Sausos un mēreni mitros priežu un jauktos mežos, 
mežmalās.
Rubus parviflorus Nutt.    Nutkas avene    Rosaceae

D 1 Ļoti reti. Pārgājis savvaļā no stādījumiem Ķemeros, bijušās 
sanatorijas „Līva” apkārtnē, krūmājā (Priede 2008, KNP).
Rudbeckia laciniata L.    šķeltā saulcerīte    Compositae

D 3 
Reti. Grāvmalās un bijušajās mājvietās un to apkārtnē pie 
agrākajiem stādījumiem. Labā purva Z daļa (agrākais kūdras 
ciemats), bijusī Kašķu purva izgāztuve, Jaunslavieši.
Rumex acetosa L.    pļavas skābene    Polygonaceae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, dzelzceļa malās, 
atmatās.
Rumex acetosella L.    mazā skābene    Polygonaceae

A Diezgan bieži. Sausās atmatās, uz smilšainām stigām, ceļmalās, 
dzelzceļa malās, kāpās, izstrādātos smilts un grants karjeros.
Rumex aquaticus L.    ūdens skābene    Polygonaceae

A 19 Diezgan reti. Izplatība saistīta ar upēm (Slocene, Lielupe, Kauguru 
kanāls, Vēršupīte). Upju krastos, palieņu zālājos, grāvmalās.
Rumex confertus Willd.    blīvā skābene    Polygonaceae

Ad 51 
Diezgan bieži. Galvenokārt gar ceļiem, apdzīvotās vietās 
nezālienēs, atmatās, ceļmalās, arī palieņu zālājos un aizaugošos 
kultivētos zālājos.
Rumex crispus L.    cirtainā skābene    Polygonaceae

A Diezgan bieži. Mēreni mitros zālājos, atmatās, ceļmalās, dzelzceļa 
malās, nezālienēs.
Rumex hydrolaphatum Huds.    krastmalas skābene       
Polygonaceae

A 30 Diezgan reti. Izplatība saistīta ar upēm (Slocene, Lielupe, Slampes 
upe, Vēršupīte, Vecslocene). Upju un ezeru krastos, ezeru slīkšņās, 
palieņu zālājos, grāvmalās.
Rumex maritimus L.    jūrmalas skābene    Polygonaceae

A 9 

Diezgan reti. BIKS 13/21, 13/22, 14/21, 14/22 (Gavrilova 2001). 
Mitrās pludmalēs jūras krastā, ezeru krastu slīkšņās, palieņu 
zālājos. Piekraste posmā Lapmežciems–Ragaciems, Slokas ezera 
krasts, Slokas un Ķemeru apkārtnes, Odiņu apkārtne (Priede 2008, 
2010, 2013, 2016, KNP).
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Rosa canina L.    suņu roze    Rosaceae

A 

Diezgan reti. Mežmalās, ceļmalās, sausās līdz mēreni mitrās pļavās, 
skrajos mežos. Galvenokārt teritorijas ZA daļa - Ķemeru, Kaņiera 
D un DA piekraste, Lapmežciema un Bigauņciema apkārtne, 
Slokas ezera Z piekraste, Labais purvs, Ragaciems. Izplatība 
precizējama.
Rosa coriifolia Fr.    ādlapainā roze    Rosaceae 

A 1  1, 2(III)Ļoti reti. Mežaina piejūras kāpa, ceļmalā. Ragaciema bijusī militārā 
bāze (Priede 2016, KNP).
Rosa glauca Pourr.    zilganā roze    Rosaceae

D 3 Reti. Mežmalās, pie meža ceļiem. Ķemeru Meža mājas apkārtne, 
Kūdras apkārtne, teritorijas D daļa pie Rīgas–Liepājas autoceļa.
Rosa majalis Herrm.    rudā roze    Rosaceae

A 4 
Reti? Konstatēta teritorijas Z daļā (Laiviņš u. c. 2009). Mežmalās, 
ezera krastā, ceļmala kāpās. Bigauņciems, Kūdras un Ķemeru 
apkārtne, Valguma ezera Z piekraste, Ragaciems. Izplatība 
precizējama.
Rosa pimpinellifolia L.    maijrozīte     Rosaceae

D 3 Reti. Agrāko stādījumu apkārtnē, pamestās mājvietās. Ķemeros, 
Jāņkrogā, Pārupjos.
Rosa rugosa Thunb.    krokainā roze    Rosaceae

D 17 Diezgan bieži. Kāpās, ceļmalās, ruderālās vietās, sausos zālājos. 
Lielākoties audzes izplatījušās ap stādījumiem.
Rosa subcanina (H. Chirst) dalla Torre et Samth.    potcelmu roze    
Rosaceae

A 4 Reti. Meža ceļa malā, uz aizaugušiem meža ceļiem, gāršās. Slokas 
ezera Z galā, Ziemeļu apkārtne, Dumbrāju apkārtnē, Kaņiera DA 
krastā.
Rosa vosagiaca N. H. F. Desp.    Vogēzu roze    Rosaceae

A 1 Ļoti reti. Egļu vēris, mežmalā Raganu purva D malā, A no 
Ķemeru–Antiņciema ceļa.
Rubus caesius L.    zilganā kazene    Rosaceae

A Diezgan bieži. Aizaugošos zālājos, meža laucēs, mežmalās, 
krūmājos, ceļmalās.
Rubus chamaemorus L.    lācene    Rosaceae

A 
Bieži. Augstajos purvos, purvainos priežu mežos visā teritorijā.
Rubus idaeus L.    meža avene    Rosaceae

A 
Bieži. Mežos, īpaši nosusinātos, ruderalizētos mežos, aizaugošos 
izcirtumos, meža ceļu malās, laucēs, ceļmalās, aizaugošos zālājos, 
krūmājos.
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Salix cinerea L.    pelēkais kārkls    Saliciaceae

A 
Bieži. Krūmājos, ceļmalās, mēreni mitrās līdz slapjās pļavās, 
pārmitros lapkoku mežos, grāvmalās, ceļmalās, uz aizaugošām 
meža stigām, pamestos aizaugošos karjeros u. c.
Salix daphnoides Vill.    smiltāju kārkls    Saliciaceae

A 
Diezgan reti. Jūras piekrastē, kāpās visā piekrastes posmā, 
BIKS 13/20, 13/21, 14/22 (Evarts-Bunders, 2005). Stādīts kāpu 
nostiprināšanai.
Salix fragilis L.    trauslais vītols    Saliciaceae

A Reti? Grāvmalas, krūmāji. Siliņpļavas teritorijas D daļā, 
Antiņciems, Ķemeri u. c. Izplatība precizējama.
Salix myrsinifolia Salisb.    melnējošais kārkls    Saliciaceae

A Bieži. Krūmājos dažādas tipa aizaugošos zālājos, ceļmalās, 
mežmalās, grāvmalās. Gandrīz visā teritorijā.
Salix myrtilloides L.    mellenāju kārkls    Saliciaceae

A  1, 2(III)Reti. BIKS 13/20, 14/20, 14/22, 15/22 (Evarts-Bunders 2005; 
Laiviņš u. c. 2009). Slokas, Odiņu, Klapkalnciema apkārtne.
Salix pentandra L.    šķetra     Saliciaceae

A Diezgan bieži. Grāvmalās, krūmājos, mežmalās, ceļmalās. Izplatība 
precizējama. Gandrīz visā teritorijā.
Salix purpurea L.    sarkanais kārkls    Saliciaceae

A Diezgan reti? Siliņpļavas, Lielupes paliene lejpus Kalnciema tilta, 
iespējams, arī citur. Izplatība precizējama.
Salix rosmarinifolia L.    vilku kārkls    Saliciaceae

A 30 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās, palieņu un kaļķainās pļavās, 
krūmājos, reti kaļķainos zāļu purvos, augstajos purvos un 
purvainos priežu mežos, kāpās.
Salix starkeana Willd.    zilganais kārkls    Saliciaceae

A ? BIKS 13/20, 14/21, 14/22 (Evarts-Bunders 2005). Izplatība 
precizējama.
Salix triandra L.    vicu kārkls    Saliciaceae

A Diezgan bieži? Krūmājos, ceļmalās, palienēs. Slokas ezera Z gals. 
Izplatība precizējama.
Salix viminalis L.    klūdziņu kārkls    Saliciaceae

A Diezgan reti? Krūmājos, ceļmalās, palieņu krūmājos un aizaugošās 
pļavās, mežmalās. Izplatība precizējama.
Salsola collina Pall.    pakalnu sālszāle    Chenopodiaceae

Ad 1 Ļoti reti. Nezālienē nesaslēgtā augājā bijušajā Kašķu purva 
izgāztuvē (Priede 2009, KNP).
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Rumex obtusifolius L.    struplapu skābene                 Polygonaceae

A 28 
Diezgan reti. Galvenokārt apdzīvotās vietās un to apkārtnē – 
izmīdītās vietās uz takām, gar ceļiem, pagalmos, ganībās, uz meža 
ceļiem, nezālienēs, ganībās.
Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb.     Somijas 
skābene    Polygonaceae A 
? BIKS 14/21 (Fatare 1992). Pēdējos gados nav atrasta.
Rumex thyrsiflorus Fingerh.    piramidālā skābene    Polygonaceae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, dzelzceļa malās, 
atmatās.
Sagina nodosa (L.) Fenzl    mezglainā gaurenīte    Caryophyllaceae

A 9 
Diezgan reti. Nesaslēgtā augājā mitrās, granšainās augtenēs, uz 
lauku un meža ceļiem, izstrādātos dolomīta karjeros, pārejas 
purvos.
Sagina procumbens L.    guļošā gaurenīte    Caryophyllaceae

A 12 Diezgan reti. Nesaslēgtā augājā uz lauku un mežu ceļiem, takām, 
dzelzceļa uzbērumiem, karjeros, uz smilšainām stigām mežos.
Sagittaria sagittifolia L.    parastā bultene    Alismataceae

A 
Diezgan reti. Lēni tekošās upēs, upju krastos, grāvjos. Slocenes 
vidustece un lejtece, Lielupe, Kauguru kanāls u. c. Izplatība 
precizējama.
Salix acutifolia Willd.    smaillapu vītols    Saliciaceae

A ? BIKS 13/21, 14/22, tikai allohtonas atradnes (Evarts-Bunders 
2005).
Salix alba L.    baltais vītols    Saliciaceae

A 
Reti. Lielupes palienes krūmāji lejpus Kalnciema tilta.
Salix aurita L.    ausainais kārkls    Saliciaceae

A 
Bieži visā teritorijā. Mitros zālājos, krūmājos, grāvmalās, ceļmalās, 
mitros lapkoku mežos, purvainos priežu mežos, augsto purvu 
malās.
Salix aurita × cinerea    Saliciaceae

A Reti? Aizaugošās pļavās, grāvmalās, ceļmalās. Antiņciema, 
Ķemeru–Antiņciema ceļš cauri Raganu purvam.
Salix aurita × myrsinifolia    Saliciaceae

A Reti? Krūmājos. Slokas ezera Z gals, Valguma ezera D piekraste pie 
Ziemeļiem.
Salix caprea L.    blīgzna    Saliciaceae

A 
Bieži. Krūmājos, ceļmalās, mežmalās, dažādos mežos.
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Scheuchzeria palustris L.    purva šeihcērija    Scheuchzeriaceae
A 53 Diezgan bieži. Augsto purvu lāmās, pārejas purvos un slīkšņās 

purvu ezeru un akaču krastos.
Schoenus ferrugineus L.    rūsganā melncere    Cyperaceae

A 19  1, 2(III)

Diezgan bieži. Kaļķainos zāļu purvos un slapjās pļavās. 
Galvenokārt teritorijas A daļa, reti Z daļa: Kaņiera DR, D, DA 
un A piekraste (Lodziņa 1991, RADB; Lēne-Līne 2003, RADB, 
Biseniece 2006, KNP; Priede 2007-2016, KNP), Dūņiera piekraste, 
(DAP 2002; Priede 2007, 2008, KNP), Slokas apkārtne (DAP 2002; 
Biseniece 2006, KNP; Priede 2007, 2008, KNP), Čaukciema un 
Antiņciema apkārtne (Biseniece 2006, KNP; Priede 2007, 2008, 
KNP), Raganu purva Sēra dīķi (Thomson 1937; Gavrilova 1981, 
RADB; Lodziņa 1991, RADB; DAP 2002; Priede 2007-2015, KNP), 
Zvejnieku tīrelis un Zaļā purva ZA mala (DAP 2002; Priede 2008, 
2016, KNP), Apšuciema apkārtne (Suško 1991, RADB; DAP 2002; 
Priede 2008, KNP), Ķemeru tīreļa ZR daļa (Priede 2008, KNP), 
Niedruliekņa (Priede 2010, KNP).
Scilla siberica Haw.    Sibīrijas zilsniedzīte    Liliaceae

D 
Reti. Galvenokārt apdzīvotās vietās, citur – ļoti reti. Bigauņciems, 
Lapmežciems, Ragaciems, Ķemeri, Melnezera apkārtne, Vecais 
Ķemeru ceļš.
Scirpus lacustris L.    ezera meldrs    Cyperaceae

A Diezgan bieži. Stāvošos un lēni tekošos ūdeņos, jūras krastā 
liedagā. Kaņieris, Slokas ezers, Lielupe, Slocene, Skudrupīte u. c.
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.    zilganais meldrs    
Cyperaceae

A 28 

Diezgan bieži. Seklās ieplakās pārejas purvos, purvu ezeru krastos 
seklūdens zonā, aizaugošos kūdras karjeros seklās ieplakās, ezeru 
piekrastē seklūdenī, jūras piekrastē mitrās pludmalēs, dolomīta 
karjeros seklūdenī. Kaņieris, Slokas ezers, Kugrainis, Slokas ezers, 
Raganu purva Sēra dīķi, Labais purvs, Līkumciems, Jaunķemeri, 
Kaļķa dolomīta karjers.
Scleranthus annuus L.    vasaras žultszālīte    Caryophyllaceae

A 5 Reti. Uz smilšainām stigām, sausās mežmalās. Izplatība 
precizējama.
Scleranthus perennis L.    ziemas šultszālīte    Caryophyllaceae

A 9 
Reti. Uz smilšainām stigām, sausiem meža ceļiem, mežmalās, 
ceļmalās smilšainā substrātā, asfalta spraugās ceļmalās. Izplatība 
precizējama.
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Salsola kali L.    kālija sālszāle    Chenopodiaceae

A 
Reti. Tikai jūras krastā – pludmalēs, embrionālajās kāpās un 
priekškāpās Gausajā jūdzē, Ragaciemā, Lapmežciemā u. c. jūras 
krastā. Atradnes nestabilas, izplatība mainīga.
Sambucus nigra L.    melnais plūškoks    Sambucaceae

D 5 
Reti. Apdzīvotu vietu apkārtnē, bijušajā izgāztuvē. Lapmežciems, 
bijusī Kašķu purva izgāztuve, Fazānu apkārtne, Smārdes dzirnavu 
apkārtne.
Sambucus racemosa L.    sarkanais plūškoks    Sambucaceae

D 27 Diezgan bieži. Apdzīvotu vietu un pamestu mājvietu apkārtnē, 
ceļmalās, krūmājos, mežmalās.
Sanicula europaea L.    Eiropas dziedenīte    Apiaceae

A 48 
Diezgan bieži. Platlapju un egļu gāršā, jauktos lapkoku mežos.
Saponaria officinalis L.    ārstniecības ziepjusakne    
Caryophyllaceae

D 40 
Diezgan bieži. Sausos zālājos un atmatās, ceļmalās, mežmalās, 
nezālienēs, kapsētu un pamestu mājvietu apkārtnē.
Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. Koch    parastais slotzaris    
Leguminosae

D 1 
Ļoti reti. Pie augstsprieguma līnijas stigas (domājams, stādīts meža 
dzīvnieku piebarošanai) D no Ķemeriem.
Saussurea esthonica Baer ex Rupr.    Igaunijas rūgtape    
Compositae

A 1 
1, 2(I), 
3(II)

Ļoti reti. Kaļķainā zāļu purvā Apšuciema apkārtnē. ĶNP ir viena 
no divām zināmām sugas atradnēm Latvijā. Pirmoreiz šī atradne 
konstatēta 1846. gadā, atkārtoti 1901. gadā (Kupffer 1934). Suga 
Latvijā netika atkārtoti konstatēta no 1930. līdz 1991. gadam, 
tāpēc tika uzskatīta par izzudušu (Šulcs 2003b). Atkārtoti atrasta 
1991. gadā (Suško 1991, LATV). Atradne stabila (Priede 2008–
2016, KNP).
Saxifraga granulata L.    sīpoliņu akmeņlauzīte    Saxifragaceae

A 6 Diezgan reti. Atmatu zālājos. Valguma D un DR piekraste, 
Lapmežciema apkārtne, Smārde.
Saxifraga hirculus L.    dzeltenā akmeņlauzīte    Saxifragaceae

A 
1, 2(I), 
3(II)

Izzudusi. Zāļu purvā Bigauņciema apkārtnē (Liniņa 1920, RADB) 
- precīza atradne nav zināma, iespējams, izzudusi; kaļķainā zāļu 
purvā pie Raganu purva Sēra dīķiem (Lārmanis 2003, LATV), 
vēlāk atkārtoti suga nav atrasta (Priede 2007-2016, KNP).



266 267

Suga un īss tās sastopamības un izplatības apraksts

Izcelsm
e

Kvadrātu skaits

Sastopam
ības 

statuss

A
izsardzības 

statuss

Senecio paludosus L.    krastmalas krustaine    Compositae 

A 30 
Diezgan bieži. Palieņu zālājos, slapjās pļavās, upju krastos, 
grāvmalās. Dubļukroga, Čaukciema apkārtne, Lielupes palienes 
zālāji, Dundurpļavu D daļa, Mežsarmu apkārtne, Sumragi.
Senecio sylvaticus L.    meža krustaine    Compositae

A 
Diezgan reti. Uz meža ceļiem un stigām sausos priežu mežos, 
meža degumos, uz smilšainām ugunsdrošības stigām. Atradnes 
nepastāvīgas, izplatība mainīga.
Senecio vernalis Waldst. et Kit.    pavasara krustaine    Compositae

A Diezgan reti. Sausos mežos, nezālienēs, atmatās, dārzos. Atradnes 
nepastāvīgas, izplatība mainīga.
Senecio vulgaris L.    parastā krustaine    Compositae

A Diezgan reti. Sausos mežos, meža degumos, nezālienēs, uz 
dzelzceļa uzbēruma. Atradnes nepastāvīgas, izplatība mainīga.
Sesleria caerulea (L.) Ard.    zilganā seslērija    Gramineae

A 91 
Bieži, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausās līdz mitrās kaļķainās 
pļavās, kaļķainos zāļu purvos, ceļmalās, dolomīta karjeros, uz 
mežu un augstsprieguma līniju stigām, uz meža ceļiem.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.    zaļā sarene    Gramineae

A Diezgan reti. Dārzos, atmatās, nezālienēs, uz dzelzceļa uzbēruma. 
Atradnes nepastāvīgas, izplatība mainīga.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.    pazvilā misiņsmilga    
Gramineae

A 49 Diezgan bieži. Smilšainās, mēreni mitrās pļavās, sausās pļavās, 
sausos, skrajos priežu mežos, uz meža ceļiem, mežmalās, 
izcirtumos, uz meža stigām.
Silene nutans L.    nokarenā plaukšķene    Caryophyllaceae

A Diezgan bieži. Sausās mežmalās, sausos priežu mežos, ceļmalās, 
sausās pļavās un atmatās. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke     parastā plaukšķene    
Caryophyllaceae A 
Diezgan bieži. Mēreni mitrās pļavās, atmatās, ceļmalās, nezālienēs.
Sinapis arvensis L.    tīruma zvēre    Cruciferae

A 
Diezgan reti. Ceļmalās, dzelzceļa malās, atmatās, dārzos, 
tīrumos, nezālienēs, augsnes rakumos, būvlaukumos. Atradnes 
nepastāvīgas, izplatība mainīga.
Sisymbrium loeselii L.    Lēzela žodzene    Cruciferae

Ad 4 Reti. Ceļmalas, nezālienes. Kaņiera A krasts, Bigauņciems, Ķemeri, 
teritorijas D daļa pie Rīga–Liepāja autoceļa.
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Scorzonera humilis L.    zemā raudupe    Compositae

A 37 
Diezgan bieži, tikai teritorijas Z daļā. Kaļķainās pļavās, mēreni 
mitros zālājos, sausos līdz mēreni mitros mežos uz kaļķainām 
augsnēm.
Scrophularia nodosa L.    mezglainā cūknātre    Scrophulariaceae

A Diezgan bieži. Krūmājos, skrajos mežos, aizaugošos zālājos, 
nezālienēs, ceļmalās.
Scutellaria galericulata L.    bruņu ķiverene    Labiatae

A 32 
Diezgan bieži. Slapjās palieņu pļavās, mēreni mitrās pļavās, upju 
un grāvju krastos, zāļu purvos. Lielupes, Slampes un Vecslocenes 
palienes, Kaņiera un Slokas ezera piekrastes, Čaukciems.
Sedum acre L.    kodīgais laimiņš    Crassulaceae

A 26 
Diezgan bieži. Sausās atmatās un pļavās, ceļmalās, karjeros, uz 
dzelzceļa un ceļu uzbērumiem, pelēkajās kāpās un sausos, gaišos 
kāpu mežos.
Sedum album L.    baltais laimiņš    Crassulaceae

D 2 
Ļoti reti. Smilšainā ceļmalā Krāču kalnos.
Sedum hispanicum L.    Spānijas laimiņš    Crassulaceae

D 1 
Ļoti reti. Ceļmalā Kūdrā dārzu tuvumā.
Sedum hybridum L.    hibrīdais laimiņš    Crassulaceae

D 2 Ļoti reti. Smilšainā ceļmalā, uz sadēdējuša betona substrāta Krāču 
kalnos, Sumragos.
Sedum rupestre L.    klinšu laimiņš    Crassulaceae

D 1 
Ļoti reti. Ruderalizēts sauss zālājs jūras krastā Bigauņciemā.
Sedum sexangulare L.    maigais laimiņš    Crassulaceae

D 2 Ļoti reti. Ceļu un taku malās pie Ķemeru kapiem un Ķemeros pie 
bijušās sanatorijas „Līva”.
Sedum spectabile Boreau.    izskatīgais laimiņš    Crassulaceae

D 2 Ļoti reti. Sausā priežu mežā Kārniņu kapu apkārtnē, ruderalizētā 
sausā zālājā Bigauņciemā.
Sedum spurium M. Bieb.    maldu laimiņš    Crassulaceae

D 3 Ļoti reti. Ceļmalā Kūdrā dārzu tuvumā, sausā priežu mežā Kārniņu 
kapu apkārtnē, ceļmalā Kūdrā.
Selinum carvifolia (L.) L.    ķimeņlapu selīne    Apiaceae 

A 36 Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas A, ZA un Z daļā. Mēreni 
mitrās līdz slapjās pļavās kaļķainās augsnēs, ceļmalās.
Senecio jakobaea L.    Jēkaba krustaine    Compositae 

A 17 
Diegan bieži. Atmatās, smilšainās ceļmalās. Valguma, Smārdes, 
Ķemeru un Dinku apkārtne, Lielupes palienes zālāji, D no 
Dundurpļavām.
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Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun    pīlādžlapu sērmūkšspireja    
Rosaceae

D 14 
Diezgan reti. Izplatījusies ap agrākajām stādījumu vietām mežos, 
krūmājos, meža ceļu malās. Ķemeri un apkārtne, Klapkalnciema 
apkārtne, Jaunķemeri, Ragaciems, Kārniņu kapu un Kašķu purva 
apkārtne.
Sorbus aucuparia L.    parastais pīlādzis    Rosaceae

A 
Bieži. Mežos, krūmājos, mežmalās, arī stādījumos ceļmalās u. c.
Sparganium angustifolium Michx.    šaurlapu ežgalvīte    
Sparganiaceae

A 1 
Ļoti reti. Seklā brūnūdens ezerā ar kūdrainu grunti. Akača ezers 
(DAP 2002; Lēne-Līne, 2003, RADB; Priede, 2008, 2016, KNP).
Sparganium emersum Rehmann    vienkāršā ežgalvīte    
Sparganiaceae

A 
Diezgan reti. Ezeros, upēs. Slokas ezers (Suško 1994), Kauguru 
kanāls (Priede 2008, KNP; Grīnberga 2011), Lielupe lejpus 
Kalnciema tilta (Priede 2010, KNP), Skudrupīte, Slampe. Izplatība 
precizējama.
Sparganium erectum L.    lielā ežgalvīte    Sparganiaceae

A Diezgan bieži. Ezeros, upēs, grāvjos, dīķos. Kaņieris, Lielupe, 
Slampe, Odiņu-Pavasaru polderis u. c.
Sparganium microcarpum (Neuman) Raunk.    sīkaugļu ežgalvīte    
Sparganiaceae

A Ļoti reti. Ezeros, grāvjos. Slokas ezers (Suško 1994), grāvī Lielupes 
palienē lejpus Kalnciema tilta (Priede 2009, KNP), Valguma ezerā 
(DAP 2002). Izplatība precizējama.
Sparganium minimum Wallr.    mazā ežgalvīte    Sparganiaceae

A 
Diezgan reti. Distrofos, barības vielām nabadzīgos ūdeņos – 
mežu un purvu grāvjos, slapjās risēs uz meža ceļiem. Izplatība 
precizējama.
Spergula arvensis L.    tīruma gaurs    Caryophyllaceae

A Diezgan reti. Sausos priežu mežos uz smilšainām stigām, meža 
ceļiem, smilšainos rakumos.
Spiraea spp.    spirejas    Rosaceae

D 

Diezgan bieži. Pamestās mājvietās, gar mežu ceļiem, agrāko 
stādījumu vietās un apkārtnē, ceļmalās. Pārgājušas savvaļā no 
stādījumiem, izplatās veģetatīvi. Ķemeru, Jaunķemeru, bijušās 
Kašķu purva izgāztuves, Labā purva, Lielaitiņu, Slokas ezera, 
Kūdras, Sumragu apkārte. Taksoni un to izplatība precizējama.
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Sisymbrium officinale (L.) Scop.    ārstniecības žodzene    
Cruciferae

A 2 
Ļoti reti. Ceļmalas. Lapmežciems, teritorijas D daļā D no 
Dunduru-Draviņu karjera pie Rīga–Liepāja autoceļa.
Sisymbrium supinum L.    zemā žodzene    Cruciferae

A  2(0)Izzudusi. Vienīgā zināmā atradne Latvijā bija Kaņiera D krasts pie 
Antiņciema (1933, 1937, 1938, RIG). Atradne izzudusi pēc Kaņiera 
ūdens līmeņa paaugstināšanas 1965. gadā (Fatare 2003d).
Sium latifolium L.    platlapu cemere    Apiaceae

A Diezgan bieži. Upju krastos, nelielās ūdenstecēs, grāvjos, ezeru 
krastos.
Solanum dulcamara L.    bebrukārkliņš    Solanaceae

A Bieži. Pārmitros mežos, krūmājos, grāvmalās, augstzāļu audzēs 
upju un ezeru krastos.
Solanum nigrum L.    melnā naktene    Solanaceae

Ad 1 
Ļoti reti. Pludmale, Ragaciems (Priede 2010, KNP).
Solanum tuberosum L.    kartupelis    Solanaceae

D Ļoti reti. Efemērs kultūrbēglis apdzīvotās vietās un apkārtnē. 
Atradnes nenoturīgas.
Solidago canadensis L.    Kanādas zeltgalvīte    Compositae

D 79 Bieži. Ceļmalas, atmatas, pļavas un ganības, nezālienes, meža ceļu 
malās, uz stigām.
Solidago serotinoides Á. et D. Löve    milzu zeltgalvīte    
Compositae

D 7 
Reti. Ceļmalās, mežu ceļu un taku malās. Ķemeru, Ķemeru kapu 
un Slokas ezera apkārtne, Jaunķemeri.
Solidago virgaurea L.    dzeltenā zeltgalvīte    Compositae

D 
Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, sausās atmatās, sausos 
priežu mežos, uz meža ceļiem, meža degumos, ceļmalās, 
nezālienēs, kāpās u. c.
Sonchus arvensis L.    tīruma mīkstpiene    Compositae

A Diezgan bieži. Ceļmalās, dārzos, tīrumos, nezālienēs, uz dzelzceļa 
uzbēruma. Atradnes nenoturīgas, izplatība mainīga.
Sonchus asper (L.) Hill    dzeloņainā mīkstpiene    Compositae

A Reti. Nezālienēs, ceļmalās, dārzos, bijušajās izgāztuvēs. Atradnes 
nenoturīgas, izplatība mainīga.
Sonchus oleraceus L.    dārza mīkstpiene    Compositae

A Reti. Dārzos, tīrumos, nezālienēs. Atradnes nenoturīgas, izplatība 
mainīga.
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Swida sanguinea (L.) Opiz     asinssarkanais grimonis    Cornaceae
A Diezgan reti. Mēreni mitros līdz pārmitros lapkoku un jauktos 

mežos, krūmājos, upju un grāvju krastos.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake    strauta sniegoga    
Caprifoliaceae

D 2 
Ļoti reti. Tikai agrāko stādījumu apkārtnē mežos un krūmājos. 
Ķemeru apkārtne.
Symphytum officinale L.    dziedniecības tauksakne    Boraginaceae

A 
Diezgan reti. Slapjās līdz mēreni mitrās palieņu pļavās, grāvmalās.
Syringa villosa Vahl    matainais ceriņš    Oleaceae

D 1 
Ļoti reti. Krūmājā Ķemeros pie bijušās sanatorijas „Līva”.
Syringa vulgaris L.    parastais ceriņš    Oleaceae

D 6 Diezgan reti. Agrāko stādījumu vietās ap vecām mājvietām, 
ceļmalās, laucēs.
Tanacetum vulgare L.    parastais biškrēsliņš    Compositae

A Diezgan bieži. Palieņu pļavās, apdzīvotās vietās ruderālos biotopos, 
ceļmalās, atmatas, karjeros. 
Taraxacum officinale F. H. Wigg.    dziedniecības pienene    
Compositae

A 
Bieži. Atmatās, kultivētos zālājos, mēreni mitrās pļavās, ceļmalās, 
nezālienēs, pagalmos u. c.
Taraxacum palustre Dahlst.    purva pienene    Compositae

A 3 

Reti. Pirmoreiz Latvijā konstatēta Slokas ezera apkārtnē (Kupffer 
1898, RIG). Literatūrā minētas atradnes nolaistā Kaņiera ezera 
dibenā zāļu purvā (Galeniece, Cukermans 1958), Ķemeros un 
Mazā Slokas ezera (?) apkārtnē (Pētersone 1959), Slocenes krastā 
pie Smārdes dzirnavām (Rasiņš 1960), Kaņiera Riekstu pussalā 
(Lodziņa u. c. 1993; Priede 2015, KNP), pārejas purvā Raganu 
purvā (Priede 2008, KNP).
Taxus baccata L.    ogu īve    Taxaceae

A/D 2 

Ļoti reti. Viens koks Valguma mežniecībā (Riekstiņš 1981; DAP 
2002; Lēne-Līne 2003, KNP; Priede 2008, KNP). 1936. gadā 
vietējiem iedzīvotājiem bijusi zināma īve (Kaņiera?) apkārtnē, 
kas 1937. gadā nocirsta (Grosse 1942). Stādīta Ķemeros dzelzceļa 
stacijas apkārtnē, kur pārgājusi savvaļā.
Thalictrum aquilegifolium L.    ozolīšu saulkrēsliņš    
Ranunculaceae

A 
Diezgan reti. Mēreni mitros un palieņu zālājos, meža ceļu malās, 
ceļmalās.
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Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.   parastā spirodela    Lemnaceae
A Diezgan bieži. Stāvošos un lēni tekošos ūdeņos (ezeros, upēs, 

grāvjos).
Stachys palustris L.    purvā sārmene    Labiatae

A Diezgan reti. Palieņu zālājos Lielupes palienē, kultivētos zālājos un 
grāvmalās Odiņu-Pavasaru polderī.
Stachys sylvatica L.    meža sārmene    Labiatae

A 15 
Reti. Auglīgos skujkoku un jauktos mežos.
Stellaria crassifolia Ehrh.    biezlapu virza    Caryophyllaceae

A Izzudusi? Konstatēta jūras krasta liedagā Bigauņciemā (Lodziņa 
u. c. 1993). Pēdējos gados nav atrasta.
Stellaria graminea L.    zāļlapu virza    Caryopyllaceae

A 
Bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu zālājos.
Stellaria holostea L.    spuļģītis    Caryophyllaceae

A 11 Diezgan reti. Auglīgos platlapju un egļu mežos, jauktos skujkoku 
un lapkoku mežos.
Stellaria media (L.) Vill.    parastā virza    Caryophyllaceae

A 
Bieži. Dārzos, tīrumos, nezālienēs, ceļmalās, uz meža ceļiem, 
ruderalizētu mežu zemsedzē, dažādos ruderālos biotopos 
apdzīvotās vietās.
Stellaria nemorum L.    birztalas virza    Caryophyllaceae

A Diezgan bieži. Lapkoku un jauktos mežos, uz meža stigām, gar 
meža ceļiem.
Stellaria palustris Retz.    purva virza    Caryophyllaceae

A 9 Diezgan reti. Slapjās pļavās, ezeru krastos. Slokas un Kauguru, 
Antiņciema, Čaukciema apkārtnes.
Stratiotes aloides L.    parastais elsis    Hydrocharitaceae

A 14 Diezgan reti. Upes krastā un grāvjos palienes pļavās. Lielupes 
paliene, Slocenes lejtece.
Succisa pratensis Moench    pļavas vilkmēle    Dipsacaceae

A 109 
Bieži. Mēreni mitrās kaļķainās pļavās un pļavās ar mainīgu 
mitruma režīmu, kaļķainos zāļu purvos, krūmājos, uz meža 
stigām, uz meža stigām, mežos. Z no Ķemeru tīreļa – bieži, pārējā 
teritorijā – reti vai nav sastopama.
Swida alba (L.) Opiz    baltais grimonis    Cornaceae

D 9 
Diezgan reti. Slapjos lapkoku mežos, krūmājos, ezeru krastos, 
pārgājis savvaļā agrāko stādījumu apkārtnē. Ķemeru, Slokas ezera, 
Jaunķemeru, Labā purva apkārtne, Vēršupītes augštece.
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Trichophorum alpinum (L.) Pers.    Alpu mazmeldrs    Cyperaceae

A 21 

Diezgan bieži. Kaņiera un Ķemeru apkārtne (Galenieks 1953), 
BIKS 14/21, 14/22 (Fatare 1992). Pārejas purvos, degradētos 
augstajos purvos, aizaugošās kūdras ieguves vietās, pamestos 
aizaugošos dolomīta karjeros. Ķemeru tīrelis, Zaļais purvs, Raganu 
purvs, Kašķu purvs, Labais purvs, Līkumciems.
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.    ciņu mazmeldrs    
Cyperaceae

A 15  1, 2(III)

Diezgan reti. Augstajos purvos, pārejas purvos, kaļķainos zāļu 
un pārejas purvos, purvainos mežos. Raganu un Zaļais purvs 
(Thomson 1937; Priede 2008, 2015, KNP), Ķemeru tīrelis (Priede 
2014, KNP), Pūšu purvs (DAP 2002), Slokas purvs (DAP 2002; 
Priede 2008, KNP), Zaļais purvs (Priede 2008, KNP), Niedruliekņa 
(Priede 2010, KNP).
Trientalis europaea L.    Eiropas septiņstarīte    Primulaceae

A Bieži. Sausos skujokoku mežos, kāpu mežos, jauktos un lapkoku 
mežos, mitros lapkoku un jauktos mežos uz ciņiem.
Trifolium arvense L.    tīruma āboliņš    Leguminosae

A Diezgan bieži. Sausās atmatās, kāpās, uz sausiem, smilšainiem 
ceļiem, sausos priežu mežos.
Trifolium aureum Pollich    zeltainais āboliņš     Leguminosae

A 9 
Diezgan reti. Mēreni mitros zālājos, atmatu zālājos, ceļmalās. 
Liekņas, Jaunslavieši, Ķemeri, Slokas ezera ZR piekraste, 
Dundurpļavas, Ķemeru tīreļa A mala.
Trifolium dubium Sibth.    sīkais āboliņš    Leguminosae

A  2(III)? BIKS 13/20, 14/20, 14/22, 15/20 (Roze 2007a, 2015). Izplatība 
precizējama.
Trifolium hybridum L.    bastarda āboliņš    Leguminosae

A Diezgan bieži. Kultivētos zālājos, mēreni mitrās pļavās un ganībās, 
nezālienēs, ceļmalās.
Trifolium medium L.    zirgu āboliņš    Leguminosae

A 
Bieži. Sausās, gaišās mežmalās, sausos priežu mežos gar meža 
ceļiem un uz stigām, sausu pļavu un mežu kontaktjoslās, atmatu 
zālājos, sausos līdz mēreni mitros zālājos, priežu jaunaudzēs.
Trifolium montanum L.    kalnu āboliņš    Leguminosae

A 42 

Diezgan bieži, bet izplatība saistīta ar sausiem kaļķainiem zālājiem 
vai līdzīgiem apstākļiem, galvenokārt teritorijas Z daļā. Sausos 
kaļķainos zālājos, ceļmalās ar kaļķainu substrātu, granšainās 
nogāzēs gar ceļiem. Valguma ezera Z un ZA piekraste, Čaukciems, 
Slocenes apkārtne lejpus Jāņkroga, Kaņiera D un DA piekraste, 
Rīga–Ventspils autoceļš posmā Ķemeri–Smārdeskrogs, Kūdras 
un Slokas apkārtne, Krāču kalni, Rīga–Liepāja autoceļš, R no 
Sumragiem.
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Thalictrum lucidum L.    spožais saulkrēsliņš    Ranunculaceae
A Bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu zālājos, meža ceļu malās, 

ceļmalās u. c.
Thelypteris palustris Schott    parastā purvpaparde    
Thelipteridaceae

A Bieži. Ezeru un upju krastu slīkšņās, pārmitros mežos (palieņu 
mežos, dumbrājos, liekņās, purvainos mežos), zāļu purvos, 
bebrainēs.
Thlaspi arvense L.    tīruma naudulis    Cruciferae

A Reti. Nezālienēs, dārzos, dzelzceļa malās. Atradnes nepastāvīgas, 
izplatība mainīga.
Thuja occidentalis L.    rietumu tūja    Cupressaceae

D 2 Ļoti reti. Mēslainē priežu mežā Ķemeru apkārtnē, uz granšaina 
dzelzceļa uzbēruma Ķemeros. 
Thymus ovatus Mill.    lielais mārsils    Labiatae

A 17 
Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, sausās pļavās, sausās, gaišās 
mežmalās, ceļmalās, dzelzceļa malās. Ķemeru apkārtne, Ķemeri–
Smārde dzelzceļa posms, Ķemeru tīreļa A malas meži, Kauguru un 
Slokas apkārtne.
Thymus serpyllum L.    mazais mārsils    Labiatae

A 25 
Diezgan bieži. Sausos priežu mežos, sausās pļavās, sausās, gaišās 
mežmalās, ceļmalās, kāpās, uz dzelzceļa, asfalta spraugās. Jūras 
piekraste, Ķemeri un apkārtne, posmā Klapkalciens-Valguma 
ezera D piekraste, Slokas apkārtne, Odiņu-Pavasaru polderis.
Tilia cordata Mill.    parastā liepa    Tiliaceae

A Diezgan bieži. Auglīgos mēreni mitros lapkoku un jauktos mežos, 
mežmalās, stādīta apdzīvotās vietās.
Tilia platyphyllos Scop.    platlapu liepa    Tiliaceae

D 2 
Ļoti reti. Platlapju un jauktos mežos. Ķemeri-Kūdra posmā 
(D. Šmite 2010, pers. ziņ.), Ķemeri Meža mājas apkārtnē (Priede 
2010, KNP).
Torilis japonica (Houtt.) DC.    Japānas sārtburkšķis    Apiaceae

A 
Reti. Nezālienēs, mežmalās, gar meža ceļiem, ceļmalās.
Tragopogon heterospermus Schweigg.    pūkainais plostbārdis    
Compositae

A 8  2(III)
Diezgan reti. Jūras piekrastē pelēkajās kāpās un priekškāpās ar 
daudzgadīgu augāju posmā Kaugurciems–Klapkalnciems.
Tragopogon pratensis L.    pļavas plostbārdis    Compositae

A Bieži. Mēreni mitrās pļavās, mēreni mitros atmatu zālājos, 
ceļmalās, dzelzceļa malās.
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Tulipa sylvestris L.    meža tulpe    Liliaceae

A/D 
Izzudusi? Vēl ap 2008. gadu augusi ap bijušo Pārupju mājvietu 
Lielupes krastā (A. Liepa, pers. ziņ.), pēc tam atkārtoti nav 
konstatēta.
Turritis glabra L.    kailais tornītis    Cruciferae

A 13 
Reti. Smilšainās ceļmalās, ceļu uzbērumu nogāzēs, gar meža 
ceļiem, pagalmos. Ķemeru, Bigauņciema, Kaņiera pilskalna 
apkārtne, Krāču kalni, Ķemeru tīreļa Z malas meži, Izkopu 
apkārtne, Kaņiera DA piekraste.
Tussilago farfara L.    māllēpe    Compositae

A Diezgan bieži. Ceļmalas, atmatas, augsnes rakumi, meža ceļi, 
grāvmalas, ceļa uzbērumu malas, aizaugoši karjeri.
Typha angustifolia L.    šaurlapu vilkvālīte    Typhaceae

A 
Diezgan bieži. Ezeros, lēni tekošās upēs, pārpurvotās pļavās, 
bebrainēs. Slokas  ezers, Kaņieris, Kugrainis, Lielupe un Lielupes 
palienes zālāji u. c.
Typha latifolia L.    platlapu vilkvālīte    Typhaceae

A Bieži. Ezeros, lēni tekošās upēs, dīķos, grāvjos, pārpurvotās pļavās, 
bebrainēs, slapjos mežos.
Ulmus glabra Huds.    parastā goba    Ulmaceae

A 70 Bieži. Lapkoku un jauktos mežos auglīgās augsnēs, palieņu mežos, 
dažādos pārmitros mežu tipos. Izplatība precizējama.
Ulmus laevis Pall.    parastā vīksna    Ulmaceae

A 8 
Diezgan reti. Jauktos platlapju mežos Ķemeru apkārtnē,  Slocenes 
ielejā pie Jāņkroga, Valguma apkārtnē, pie Līkumciema, iespējams, 
arī citur. Izplatība precizējama.
Urtica dioica L.    lielā nātre    Utricaceae

A Bieži. Nezālienēs, aizaugošos, ruderalizētos zālājos, nosusinātos 
mežos, īpaši uz kūdras augsnēm, grāvmalās u. c.
Urtica urens L.    sīkā nātre    Utricaceae

A Reti. Dārzos, pagalmos. Ķemeri, Lapmežciems. Izplatība 
precizējama.
Utricularia intermedia Hayne    vidējā pūslene    Lentibulariaceae

A 19 
Diezgan reti. Seklās ieplakās ar ūdeni kaļķainos zāļu purvos, slapjās 
ieplakās kaļķainos pārejas purvos, izstrādātos kūdras purvos 
kaļķainos apstākļos. Kaņieris, Dūņieris, Raganu purvs, Zaļais 
purvs, Labais purvs, Čaukciems, Ķemeru tīreļa R, A un D daļa.
Utricularia minor L.    mazā pūslene    Lentibulariaceae

A Diezgan reti. Ezeros, akačos, grāvjos un slapjās ieplakās augstajos 
purvos, ūdenstilpēs izstrādātos kūdras purvos, grāvjos.
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Trifolium pratense L.    pļavas āboliņš    Leguminosae
A Bieži. Mēreni mitrās pļavās un ganībās, ceļmalās, atmatās, 

kultivētos zālājos.
Trifolium repens L.    ložņu āboliņš    Leguminosae

A Bieži. Izmīdītās vietās pagalmos, ceļmalās, ganībās, mēreni mitros 
zālājos, nezālienēs.
Trifolium spadiceum L.    brūnais āboliņš    Leguminosae

A 2 
Ļoti reti. Mēreni mitros zālājos. Liekņas, Dundurpļavu D daļa.
Triglochin maritimum L.    jūrmalas āžloks     Juncaginaceae

A 2  1, 2(III)

Ļoti reti. Palieņu pļavās, kaļķainos zāļu purvos, aizaugošos 
dolomīta un kūdras karjeros. Kaņiera krastā (Vārpa 1941, LMD; 
Pauliņa 1954, LATV; Priede 2007, 2008, KNP), Lielupes palienes 
pļavas (Sabardina 1947, LATV; DAP 2002) – atkārtoti nav atrasts; 
Līkumciems (DAP 2002; Priede 2008, 2015, KNP).
Triglochin palustre L.    purva āžloks    Juncaginaceae

A 52 
Diezgan bieži. Purvainās pļavās, pārejas un zāļu purvos, ezeru 
krastos, aizaugošās pamestās kūdras ieguves vietās, nesaslēgtā 
augājā uz mitras kūdras, pamestos aizaugošos dolomīta karjeros.
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz    nesmaržīgā 
suņkumelīte    Compositae

A 
Diezgan bieži. Atmatās, nezālienēs, ceļmalās, pagalmos, dārzos, 
tīrumos.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.    pļavas zeltauzīte    Gramineae

A Ļoti reti. Mēreni mitrās palienes pļavās Lielupes palienē. Izplatība 
precizējama.
Trollius europaeus L.    Eiropas saulpurene    Ranunculaceae

A 40 
Diezgan bieži, galvenokārt teritorijas R daļā. Mēreni mitrās 
līdz mitrās pļavās, palieņu zālājos, sen aizaugušās meža pļavās, 
krūmājos, uz meža stigām, gar meža ceļiem.
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh.    plankumainā urlaja    
Compositae

A 12 
Diezgan reti. Sausos priežu mežos, mežmalās. Klapkalnciema, 
Izkopu un Duckopju apkārtne, Ķemeru tīreļa Z malas meži, 
Jaunķemeri, Bigauņciems, Mārtiņa kapu apkārtne, Dubļukroga 
apkārtne, Valguma ezera Z piekraste.
Tulipa spp.    tulpes    Liliaceae

D Reti. Kā dārzbēgļi reizēm sastopamas atmatās, dārzu malās, 
apdzīvotās vietās, dārza atkritumu izgāztuvēs.
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Veronica longifolia L.    garlapu veronika    Scrophulariaceae
A 4 Reti. Slapjos zālājos, palieņu zālājos. Lielupes palienes zālāji, Slokas 

un Līdumnieku apkārtne.
Veronica officinalis L.    zemteka    Scrophulariaceae

A Diezgan bieži. Sausos skujkoku mežos, sausās, gaišās mežmalās, 
gar sausiem meža ceļiem, sausās atmatās.
Veronica polita Fr.    izskatīgā veronika    Scrophulariaceae

A 1 Ļoti reti. Slocenes mazdārziņi, uz dolomīta šķembu laukuma 
(Priede 2010, KNP).
Veronica scutellata L.    vairogu veronika    Scrophulariaceae

A 11 

Diezgan reti. Mēreni mitras līdz mitras palieņu ganības, sekli 
grāvji, izstrādātas, aizaugošas kūdras ieguves vietas. Čaukciems, 
Dundurpļavas, Lielupes palienes zālāji, Ķemeru tīreļa ZA malas 
bijusī kūdras ieguves vieta, Antiņciems, Slokas Aklā ezera 
apkārtne, Līkumciems, Sumragu apkārtne.
Veronica serpyllifolia L.    mārsila veronika    Scrophulariaceae

A 1 
Ļoti reti. Ganībās Dundurpļavās (Priede 2012, KNP). 
Veronica spicata L.    vārpu veronika    Scrophulariaceae

A 27 

Bieži Rīgas līča piekrastē, citur – reti. Piekrastes pelēkajās kāpās 
un mežainās kāpās, smilšainās atmatās, ceļmalās, gar meža 
ceļiem sausieņu mežos. Rīgas līča piekraste posmā Jaunķemeri–
Klapkalnciems, Valguma ezera Z un D piekraste, Slokas ezera R 
piekraste, Fazānu apkārtne, Krāču kalni.
Veronica teucrium L.    krasta veronika    Scrophulariaceae

A 2 
Ļoti reti. Ceļmalās. Kungu ceļš, Gausā jūdze (Priede 2009, KNP).
Viburnum opulus L.    parastā irbene    Viburnaceae

A Diezgan bieži. Upju un ezeru krastu krūmājos un mežos, krūmājos 
zāļu purvos.
Vicia angustifolia Reichhard    šaurlapu vīķis    Leguminosae

A 
Reti. Tīrumos, ceļmalās, nezālienēs. Izplatība precizējama.
Vicia cassubica L.    Kasūbijas vīķis    Leguminosae

A 8 
Diezgan reti. Sausos priežu mežos, pie meža ceļiem, aizaugošos 
izcirtumos, sausās, gaišās mežmalās. Ķemeru, Valguma ezera, 
Slokas ezera un Radziņiema apkārtne.
Vicia cracca L.    vanagu vīķis    Leguminosae

A Bieži. Dažādos zālājos, atmatās, ceļmalās, dzelzceļa malās, 
nezālienēs, pagalmos, dārzos u. c.
Vicia sepium L.    žogu vīķis    Leguminosae

A Bieži. Sausos līdz mēreni mitros zālājos, atmatu zālājos, ceļmalās, 
nezālienēs.
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Utricularia vulgaris L.    parastā pūslene    Lentibulariaceae
A 

Diezgan reti. Ezeros un grāvjos, purvu ezeros, grāvjos.
Vaccinium myrtillus L.    mellene    Ericaceae

A 
Bieži. Sausos skujkoku mežos, purvainos priežu un jauktos mežos, 
nosusinātos augstajos purvos, augsto purvu malās, izstrādātos 
kūdras purvos. Gandrīz visā teritorijā.
Vaccinium uliginosum L.    zilene    Ericaceae

A 
Bieži. Augstajos purvos, īpaši augsto purvu malās ar nosusināšanas 
ietekmi, purvainos priežu mežos, izstrādātos aizaugošos kūdras 
purvos.
Vaccinium vitis-idaea L.    brūklene    Ericaceae

A Bieži. Sausos skujkoku mežos, purvainos priežu un jauktos mežos, 
kāpās, izcirtumos un virsāju fragmentos, nosusinātos purvos.
Valeriana officinalis L.    ārstniecības baldriāns    Valerianaceae

A Bieži. Mēreni mitros zālājos, palieņu zālājos, grāvmalās, upju un 
ezeru krastos, zāļu purvos.
Verbascum nigrum L.    melnais deviņvīruspēks    Scrophulariaceae

A Diezgan reti. Ceļmalās, sausās atmatās, izstrādātos smilts un grants 
karjeros, uz stigām sausieņu mežos.
Verbascum thapsus L.    parastais deviņvīruspēks    
Scrophulariaceae

A 
Diezgan bieži. Ceļmalās, nezālienēs, atmatās, sausos līdz mēreni 
mitros zālājos, izstrādātos smilts un grants karjeros.
Veronica anagallis-aquatica L.    upmalas veronika    
Scrophulariaceae

A 
Diezgan reti. Upēs. Džūkste (Kauguru kanāls), Skujupīte, Slocene, 
Skudrupīte. Izplatība precizējama.
Veronica arvensis L.    tīruma veronika    Scrophulariaceae

A Reti. Dārzos, tīrumos. Ķemeri, Slokas apkārtne, Kadiķu apkārtne. 
Izplatība precizējama.
Veronica beccabunga L.    avota veronika    Scrophulariaceae

A Diezgan reti. Upēs, mitrās ieplakās mežos, uz mitriem meža ceļiem 
lāmās. Izplatība precizējama.
Veronica catenata Pennell    ūdeņu veronica    Scrophulariaceae

A ? BIKS 14/21, 15/21 (Fatare 1992). Pēdējos gados nav atrasta.
Veronica chamaedrys L.    birztalas veronika    Scrophulariaceae

A Bieži. Dažādos zālājos, atmatās, ceļmalās, pagalmu zālienos, 
nezālienēs, uz mežu ceļiem u. c.
Veronica filiformis Sm.    pavedienu veronika    Scrophulariaceae

D 4 
Reti. Zālieni un ceļmalas Ķemeros un Bigauņciemā.
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Viola palustris L.    purva vijolīte    Violaceae
A Diezgan bieži. Purvainos mežos, pārejas purvu malās, aizaugošās 

mitrās pļavās, zāļu purvos, pārmitros mežos.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau    Reihenbaha vijolīte    
Violaceae

A 
Diezgan reti? Lapkoku un jaukti mēreni mitri meži Ķemeru 
apkārtnē. Izplatība precizējama.
Viola riviniana Rchb.    Rivina vijolīte    Violaceae

A 
Diezgan bieži? Lapkoku, lapkoku un jauktos mēreni mitros mežos. 
Ķemeri un apkārtne, Skujupītes ieleja pie Grebjiem, Valguma ezera 
R piekraste. Izplatība precizējama.
Viola rupestris F. W. Schmidt     smiltāju vijolīte    Violaceae

A Diezgan reti. Sausieņu priežu mežos, mežainās kāpās, gan meža 
ceļiem sausos priežu mežos.
Viola tricolor L.    trejkrāsu vijolīte    Violaceae

A Reti. Piekrastes kāpās (pelēkajās kāpās, priekškāpās ar daudzgadīgu 
augāju), smilšainās vietās piekrastē.
Viola uliginosa Besser     dūkstu vijolīte    Violaceae

A 19 

Diezgan bieži. Slapjās pļavās un kaļķainās pļavās ar mainīgu 
mitruma režīmu, pārmitros mežos, Ķemeri (Tabaka 1975, LATV; 
Priede 2008, 2009, KNP), Sloka (Anon. 1959b; Tabaka 1975, 
LATV), Jaunķemeru un Bigauņciema apkārtne (Šulcs 1993, LATV; 
Opmanis 2004, LATV; Priede 2008, KNP), Dūņiera apkārtne 
(Lodziņa u. c. 1993; Priede 2008, KNP), Z no Slokas ezera (Priede 
2007, KNP), Kauguru apkārtne (Priede 2007, 2008, KNP), D no 
Klapkalnciema (Priede 2007, KNP), Akmeņradziņu ezeru apkārtne 
(Priede 2008, KNP), Kaņiera DR piekraste (Priede 2008, KNP), 
Kaņiera ZA piekraste (Priede 2009, KNP), Duckopju apkārtne 
(Priede 2009, KNP), DA no Dubļukroga (Priede 2009, KNP), 
Ķemeri–Kūdra (Priede 2009, KNP), A no Antiņciema (Priede 
2011, KNP), Bigauņciems (Priede 2011, KNP).
Viscaria vulgaris Bernh.    lipīgā sveķene    Caryophyllaceae

A 7 
Diezgan reti. Sausās atmatu pļavās, gar sausiem meža ceļiem, 
sausas, gaišas mežmalas. Kārniņu kapu, Izkopu, Lustūžkalna 
apkārtne, Milzkalnes–Smārdes dzelzceļa mala.
Zannichellia palustris L.    purva diedzene    Zannichelliaceae

A 6 

Diezgan reti. Bigauņciems (Pētersone 1953a), Kaņieris (Pētersone 
1953a; DAP 2002; Lēne-Līne 2003, KNP; Priede 2007, KNP), 
Slokas ezers (Suško 1994; Lodziņa 1993, LATV; DAP 2002), 
grantsbedrēs ar ūdeni pie Ķemeru–Antiņciema ceļa (Tabaka 1974, 
LATV).
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Vicia sylvatica L.    meža vīķis    Leguminosae
A Diezgan bieži. Mežos, mežu ceļu malās, laucēs, izcirtumos, 

krūmājos. 
Vicia tenuifolia Roth    smalklapu vīķis    Leguminosae

A 2  2(II)Ļoti reti. Smilšaina lauku ceļa mala, mežmala. D no 
Ķemeriem, Jaunķemeri (Priede 2009, KNP).
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.    četrsēklu vīķis    Leguminosae

A 
Diezgan reti. Atmatās, uz dzelzceļa, ceļmalās.
Vinca minor L.    mazā kapmirte    Apocynaceae

D 8 Diezgn reti. Kapsētu un parku tuvumā mežos, mežmalās. Ķemeri 
un apkārtne, Antiņciems, Kārniņu kapu apkārtne.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.    ārstniecības indaine    
Asclepiadaceae

A 7 

Diezgan reti. Bagātos lapkoku mežos, palieņu mežos, krūmājos, 
upju ielejās. Slocenes ieleja augšpus Kaņiera (Lodziņa 1989, LATV; 
Baroniņa 1992, LATV; Eglīte 1993, LATV; Priede 2007, KNP), 
Valguma ezera ZR krasts (Priede 2010, KNP), Kalnciema dolomīta 
karjera un Dumbrāju apkārtne (Kabucis 1993, LATV; Šulcs 1993, 
LATV; Priede 2009, KNP), Akmeņradziņu ezeru apkārtne (Eglīte 
1993, LATV).
Viola arvensis Murray    lauka vijolīte    Violaceae

A Diezgan reti. Ķemeri, dārzos, uz dzelzceļa uzbēruma, smilšainās 
ceļmalās. Izplatība precizējama.
Viola canina L.    suņu vijolīte    Violaceae

A Diezgan bieži. Mēreni mitrās un mitrās pļavās, sausieņu priežu 
mežos, uz smilšainiem meža ceļiem. Izplatība precizējama.
Viola epipsila Ledeb.    sūnāja vijolīte    Violaceae

A Diezgan reti. Pārmitros skujkoku mežos, purvainās, aizaugošās 
pļavās.
Viola littoralis Spreng.    jūrmalas vijolīte    Violaceae

A  ?  BIKS 14/22 (Fatare 1992). Izplatība precizējama.
Viola mirabilis L.    brīnumainā vijolīte    Violaceae

A 
Diezgan bieži. Ķemeru apkārtnes gāršās (Galeniece, Cukermans 
1958), lapkoku un jauktos auglīgos mežos arī citur teritorijā. 
Izplatība precizējama.
Viola montana L.    kalnu vijolīte    Violaceae

A Reti. Ķemeri (Anon. 1957b), BIKS 14/22 (Fatare 1992). Skujkoku 
un jauktos mežos Ķemeru apkārtnē.
Viola odorata L.    smaržīgā vijolīte    Violaceae

D Reti. Jauktos mežos, mežmalās Ķemeru apkārtnē. Izplatība 
precizējama.





IV DAĻA



282 283

Acinos arvensis – mārsila kalnmētra Acorus calamus – smaržīgā kalme

Actaea spicata – vārpainā krauklene
Aesculus hippocastanum – 

parastā zirgkastaņa

Acer campestre – lauku kļava Acer negundo – ošlapu kļava

Acer pseudoplatanus – kalnu kļava Acer tataricum × ginnala



284 285

Allium montanum – kalnu sīpols
Allium scorodoprasum – 

ķiploku sīpols

Allium ursinum – laksis
Alopecurus geniculatus – 

liektā lapsaste

Agrimonia eupatoria – 
ārstniecības ancītis

Agrimonia pilosa – 
spilvainais ancītis

Ajuga reptans – ložņu cekuliņš
Alliaria petiolata – 
ārstniecības ķiplocene



286 287

Anemone sylvestris – 
meža vizbulis

Angelica archangelica – 
dižzirdzene

Anisantha tectorum – 
īstā jumtauza

Antennaria dioica – 
divmāju kaķpēdiņa

Amaranthus retroflexus – 
liektā kaķaste

Ambrosia artemisiifolia – 
vērmeļlapu ambrozija

Amelanchier spicata – 
vārpainā korinte

Anemone nemorosa – 
baltais vizbulis



288 289

Aronia melanocarpa – 
melnaugļu aronija

Aronia prunifolia – 
plūmjlapu aronija

Artemisia absinthium – 
vērmele

Asparagus officinalis – 
ārstniecības asparāgs

Aquilegia vulgaris – 
parastā ozolīte

Arabis hirsuta – 
pūkainā smiltsķērsa

Arctostaphyllos uva-ursi – 
parastā miltene Armoracia rusticana – mārrutks



290 291

Astragalus glycyphyllos – 
saldlapu tragantzirnis

Atriplex glabriuscula – 
kailā balodene

Barbarea vulgaris – 
parastā zvērene

Batrachium circinatum – 
apaļlapu ūdensgundega

Asplenium trichomanes – 
plūksnu sīkpaparde Aster salignus – vītollapu miķelīte

Astragalus arenarius – 
smiltāju tragantzirnis

Astragalus danicus – 
Dānijas tragantzirnis



292 293

Betonica officinalis – 
ārstniecības pātaine

Blysmus compressus – 
plakanā blizme

Botrychium lunaria – 
pusmēness ķekarpaparde

Botrychium matricariifolium – 
zarainā ķekarpaparde

Batrachium trichophyllum – 
spilvlapu ūdensgundega Bellis perennis – mārpuķīte

Berberis thunbergii – 
Tunberga bārbele Berula erecta – stāvā berula



294 295

Bromopsis benekenii – 
Benekena zaķauza

Bunias orientalis –
 austrumu dižpērkone

Calla palustris – purva cūkausis
Campanula cervicaria – 

briežu pulkstenīte

Botrychium virginianum – 
Virdžīnijas ķekarpaparde

Brachypodium pinnatum – 
plūksnainā īskāje

Brassica napus – rapsis Briza media – parastais vizulis



296 297

Campanula trachelium – 
strēļu pulkstenīte

Cannabinum sativa – 
sējas kaņepe

Caragana frutex –
 krūmveida karagāna Cardamine amara – rūgtā ķērsa

Campanula latifolia – 
platlapu pulkstenīte

Campanula persicifolia –
 dižā pulkstenīte

Campanula rapunculoides – 
tīruma pulkstenīte

Campanula rotundifolia – 
apaļlapu pulkstenīte



298 299

Carex buxbaumii –
 Buksbauma grīslis

Carex capillaris – 
matveida grīslis

Carex caryophyllea – 
pavasara grīslis Carex davalliana – Devela grīslis

Cardamine impatiens – 
sprigaņu ķērsa

Cardamine pratensis – 
pļavas ķērsa

Cardaminopsis arenosa – 
lauka sīkķērsa Carex arenaria – smiltāja grīslis



300 301

Carex flacca – zilganais grīslis
Carex globularis –
 apaļvārpu grīslis

Carex hartmanii – 
Hartmaņa grīslis Carex hostiana – Hosta grīslis

Carex diandra – 
divputekšņlapu grīslis Carex dioica – divmāju grīslis

Carex echinata – aslapu grīslis Carex elata – augstais grīslis



302 303

Carex panicea – sāres grīslis
Carex pauciflora – 

mazziedu grīslis

Carex paupercula – palu grīslis Carex pilulifera – lodvārpu grīslis

Carex lepidocarpa – 
zvīņaugļu grīslis

Carex ornithopoda – 
pleznveida grīslis

Carex otrubae – Otruba grīslis Carex pallescens – bālganais grīslis



304 305

Carex scandinavica – 
Skandināvijas grīslis Carex vulpina – lapsu grīslis

Carlina vulgaris – 
parastais zeltdadzis Carum carvi – pļavas ķimene

Carex praecox – agrais grīslis Carex pulicaris – blusu grīslis

Carex reichenbachii – 
Reihenbaha grīslis Carex remota – attālvārpu grīslis



306 307

Cerastium tomentosum – 
tūbainā radzene Cerasus avium – saldais ķirsis

Cerasus vulgaris – 
parastais ķirsis

Cerasus submersum – 
pusgrimusī raglape

Centaurea cyanus – 
zilā rudzupuķe

Centaurium erythraea – 
čemuru augstiņš

Centaurium littorale – 
jūrmalas augstiņš

Centaurium pulchellum – 
skaistais augstiņš



308 309

Chrysosplenium alternifolium 
– pamīšlapu pakrēslīte

Cicuta virosa – 
indīgais velnarutks

Circaea alpina – 
Alpu raganzālīte

Cirsium acaule – 
bezstumbra usne

Chamaedaphne calyculata – 
ārkausa kasandra

Chenopodium glaucum – 
zilganā balanda

Chenopodium rubrum – 
sarkanā balanda

Chimaphila umbellata – 
čemuru palēks



310 311

Conium maculatum – planku-
mainais suņustobrs

Consolida regalis – 
tīruma zilausis

Conyza canadensis – 
Kanādas jānītis

Corallorhiza trifida – 
trejdaivu koraļļsakne

Cirsium heterophyllum – 
dažādlapu dadzis Cladium mariscus – dižā aslape

Clinopodium vulgare – 
parastā smaržmētra

Conioselinum tataricum – 
Tatārijas stobulis



312 313

Crataegus alemanniensis – 
Vācijas vilkābele

Crataegus curvisepala – 
līkkausa vilkābele

Crataegus monogyna – 
vienirbuļa vilkābele

Crataegus orientobaltica – 
Baltijas vilkābele

Corydalis solida – 
blīvguma cīrulītis

Corispermum leptopterum – 
platspārnu kamieļzāle

Corynephorus canescens – 
iesirmā kāpsmildzene

Cotoneaster lucidus – 
spožā klintene



314 315

Cystopteris fragilis – 
trauslā pūslīšpaparde

Dactylorhiza baltica – Baltijas 
dzegužpirkstīte

Dactylorhiza cruenta – 
asinssarkanā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza fuchsii – 
Fuksa dzegužpirkstīte

Crepis praemorsa – 
krūmāju cietpiene

Cruciata laevipes – 
skropstainā krustmadara

Cynosurus cristatus – 
parastā sekstaine

Cyperus fuscus – 
brūnais dižmeldrs



316 317

Dentaria bulbifera – 
sīpoliņu zobainīte

Dianthus arenarius – 
smiltāju neļķe

Dianthus barbatus – 
čemuru neļķe

Dianthus deltoides – 
dzirkstelīte

Dactylorhiza incarnata – 
stāvlapu dzegužpirkstīte

Dactylorhiza maculata – 
plankumainā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza ochroleuca – 
iedzeltenā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza russowii –
Rusova dzegužpirkstīte



318 319

Drosera intermedia – 
vidējā rasene

Drosera rotundifolia – 
apaļlapu rasene

Drosera × obovata – 
ieapaļā rasene

Dryopteris cristata – sekstainā 
ozolpaparde

Dianthus plumarius – 
spalvu neļķe

Diphasiastrum complanatum – 
parastais plakanstaipeknis

Dipsacus sylvestris – meža dipsaks Drosera anglica – garlapu rasene



320 321

Eleagnus argentea – 
sudraba eleagns

Eleocharis mamillata – 
iežmaugtais pameldrs

Eleocharis quinqueflora – 
mazziedu pameldrs

Elodea canadensis – 
Kanādas elodeja

Dryopteris dilatata – 
platlapainā ozolpaparde

Echinochloa crusgalli – 
parastā gaiļsāre

Echinocystis lobata – 
dzeloņainais gurķis

Echinops sphaerocephalos – 
apaļgalvas ežziede



322 323

Eragrostis minor – mazā eragroste Eriophorum gracile – slaidā spilve

Eriophorum latifolium – 
platlapu spilve

Eriophorum polystachion – 
šaurlapu spilve

Epilobium tetragonum – 
četršķautņu kazroze

Epipactis atrorubens – 
sarkanā dzeguzene

Epipactis palustris – 
purva dzeguzene

Equisetum variegatum – 
raibā kosa



324 325

Euphorbia esula – 
asais dievkrēsliņš

Euphorbia palustris – 
purva dievkrēsliņš

Euphrasia micrantha – 
sīkziedu žibulītis

Euphrasia stricta – 
stāvais žibulītis

Erophila verna – 
pavasara drojenīte

Erucastrum gallicum – 
Gallijas pazvēre

Erysimum canescens – 
pelēkā pērkonene

Euphorbia cyparissias – 
ciprešu dievkrēsliņš



326 327

Filipendula vulgaris – 
lielziedu vīgrieze

Fragaria ananassa – 
dārza zemene

Fragaria moschata – 
smaržīgā zemene Fragaria viridis – spradzene

Fagus sylvatica – 
parastais dižskābardis Festuca altissima – meža auzene

Festuca trachyphylla – 
raupjā auzene Festuca altissima – meža auzene



328 329

Galium boreale – 
ziemeļu madara

Galium odoratum – 
smaržīgā madara

Galium verum – īstā madara
Gentianella amarella – 

rūgtā drudzenīte

Galega orientalis – 
austrumu galega

Galeobdolon luteum – 
dzeltenā zeltnātrīte

Galinsoga parviflora – 
sīkziedu sīkgalvīte

Galinsoga quadriradiata – 
matainā sīkgalvīte



330 331

Glyceria maxima – 
lielā ūdenszāle

Goodyera repens – 
ložņu saulenīte

Grossularia reclinata – 
nokarenā ērkšķoga

Gymnadenia conopsea – 
odu gimnadēnija

Geranium palustre – 
purva gandrene

Geranium robertianum – 
Roberta gandrene

Geranium sanguineum – 
asinssārtā gandrene

Gladiolus imbricatus – 
jumstiņu gladiola



332 333

Helictotrichon pratense – 
kailā pļavauzīte

Helictotrichon pubescens – 
pūkainā pļavauzīte

Hepatica nobilis – 
zilā vizbulīte

Heracleum sosnowskyi – 
Sosnovska latvānis

Hammarbya paludosa – 
purva sūnene

Helianthemum nummularium – 
naudiņu saulrozīte

Helianthus tuberosus – 
topinambūrs

Helichrysum arenarium – 
dzeltenā salmene



334 335

Hippuris vulgaris – 
parastā skujene

Holcus lanatus – villainā 
meduszāle

Honckenya peploides – 
biezlapainā sālsvirza Hosta spp. – hostas

Hesperis matronalis – 
smaržīgā vakarene

Hierochloё hirta ssp. arctica – 
cietmatainā mārsmilga

Hierochloё odorata – 
smaržīgā mārsmilga

Hippophaë rhamnoides – 
pabērzu smiltsērkšķis



336 337

Impatiens glandulifera – 
puķu sprigane

Impatiens noli-tangere – 
meža sprigane

Impatiens parviflora – 
sīkziedu sprigane

Inula helenium – 
helēniju ālante

Huperzia selago – apdzira
Hylotelephium maximum – 
lielā čīkstene

Hylotelephium triphyllum – 
parastā čīkstene

Hypericum hirsutum – 
pūkainā asinszāle



338 339

Juncus balticus – 
Baltijas donis

Juncus bulbosus – 
sīpoliņu donis

Juncus filiformis – 
pavedienu donis

Juncus inflexus – 
zilganais donis

Inula salicina – vītolu staģe
Jasione montana – 
kalnu norgalvīte

Jovibarba globifera – 
atvašu saulrietenis

Juglans mandschurica – 
Mandžūrijas valrieksts



340 341

Laserpitium latifolium – 
platlapu bezgale

Lathraea squamaria – 
sārtā bezlape

Lathyrus linifolius – 
kalnu dedestiņa

Lathyrus niger – 
melnējošā dedestiņa

Juncus tenuis – maigais donis Koeleria glauca – zilganā kelērija

Lactuca serriola – kompasa salāts Lactuca tatarica – Tatārijas salāts



342 343

Leonurus quinquelobatus – 
piecdaivu mātere

Lepidium ruderale – 
nezālienes cietķērsa

Lepidotheca suaveolens – 
maura kumelīte

Leymus arenarius – 
smiltāja kāpukviesis

Lathyrus palustris – 
purva dedestiņa

Lathyrus tuberosus – 
bumbuļu dedestiņa

Lathyrus vernus – 
pavasara dedestiņa

Lemna gibba – 
kuprainais ūdenszieds



344 345

Liparis loeselii – Lēzela lipare
Listera cordata – 

sirdsveida divlape

Listera ovata – ovālā divlape
Lonicera caerulea ssp. pallasii– 

Pallasa sausserdis

Ligustrum vulgare – 
parastais ligustrs Lilium martagon – martagonlilija

Linnaea borealis – ziemeļu linneja Linum catharticum – pļavas liniņš



346 347

Lycopodiella inundata – 
palu staipeknītis

Lycopodium annotinum – 
gada staipeknis

Lycopodium clavatum – 
vālīšu staipeknis

Malaxis monophyllos – 
purvāja vienlape

Lonicera caprifolium – 
parastais vīteņsausserdis

Lunaria annua – 
vasaras mēnesene

Lupinus polyphyllus – 
daudzziedu lupīna

Lychnis flos-cuculi – 
pļavas spulgnaglene



348 349

Matteuccia struthiopteris – 
parastā strauspaparde Medicago sativa – sējas lucerna

Melampyrum polonicum – 
Polijas nārbulis

Melandrium dioicum – 
sarkanā spulgotne

Malus baccata – ogābele Malva moschata – smaržīgā malva

Malva neglecta – novārta malva
Matricaria recutita – 
smaržīgā kumelīte



350 351

Moneses uniflora – 
vienzieda sūnactiņa

Monotropa hypopitys – 
parastā lāčtauce

Myosotis sparsiflora – 
sīkziedu neaizmirstule

Myosotis sylvatica – 
meža neaizmirstule

Mentha aquatica – ūdens mētra Mentha longifolia – garlapu mētra

Menyanthes trifoliata – 
trejlapu puplaksis

Milium effusum – 
izplestā ēnsmilga



352 353

Onobrychis arenaria – 
smiltāja esparsete

Ophioglossum vulgatum – 
parastā čūskmēlīte

Orchis mascula – 
vīru dzegužpuķe

Ornithogalum umbellatum – 
čemuru baltstarīte

Myrica gale – parastā purvmirte Najas marina – jūras najāda

Nardus stricta – stāvā vilkakūla Neottia nidus-avis – parastā ligzdene



354 355

Padus serotina – vēlā ieva Papaver rhoeas – zīda magone

Parnassia palustris – purva atālene
Parthenocissus quinquefolia – 

pieclapiņu mežvīns

Orobanche elatior – lielā brūnkāte
Orobanche pallidiflora – 
bālziedu brūnkāte

Oxalis dilenii – Dilēna zaķskābene Oxalis stricta – Eiropas zaķskābene



356 357

Peucedanum oreoselinum – 
kalnu rūgtdille

Phalacroloma annuum – 
vasaras jānītis

Phalaris canariensis – 
Kanāriju spulgzāle

Phegopteris connectilis – 
pūkainā purvpaparde

Pedicularis palustris – 
purva jāņeglīte

Pedicularis sceptrum-carolinum – 
dižā jāņeglīte

Persicaria mitis – 
maigā blussūrene Petasites spurius – neīstā tūsklape



358 359

Pinguicula vulgaris – 
parastā kreimule Pinus mugo – kalnu priede

Plantago media – vidējā ceļteka Polemonium caeruleum – zilā kāpnīte

Physocarpus opulifolius – 
irbeņlapu fizokarps

Phyteuma spicatum – 
vārpu septiņvīre

Pimpinella major – lielā noraga Pimpinella saxifraga – klinšu noraga



360 361

Polypodium vulgare – 
parastā saldsaknīte Populus alba – baltā apse

Populus balsamifera – 
balzama apse

Populus laurifolia – 
laurlapu papele

Polygala amarella – rūgtā ziepenīte
Polygala comosa – 
cekulainā ziepenīte

Polygala vulgaris – 
parastā  ziepenīte

Polygonum patulum – 
izplestā sūrene



362 363

Potamogeton pectinatus – 
ķemmveida glīvene

Potentilla goldbachii – 
goldbaha retējs

Potentilla arenaria – 
smiltāja retējs

Potentilla heidenreichii – 
Heidenreiha retējs

Potamogeton berchtoldii – 
Berhtolda glīvene

Potamogeton crispus – 
krokainā glīvene

Potemogeton friesii – Frīza glīvene
Potemogeton lucens – 
spožā glīvene



364 365

Ptarmica vulgaris – šķavu ķērmelīte
Pulmonaria obscura – 

ārstniecības lakacis

Pulsatilla patens – meža silpurene
Pulsatilla pratensis – 

pļavas silpurene

Potentilla reptans – ložņu retējs Primula farinosa – bezdelīgactiņa

Primula veris – gaiļbiksīte Prunus divaricata – Kaukāza plūme



366 367

Quercus rubra – sarkanais ozols
Ranunculus auricomus – 

zeltainā gundega

Ranunculus bulbosus – 
sīpoliņu gundega

Ranunculus cassubicus – 
Kasūbijas gundega

Pyrethrum parthenium – 
meiteņu zeltpīpene Pyrola minor – mazā ziemciete

Pyrus communis – mājas bumbiere Pyrus pyraster – meža bumbiere



368 369

Reynoutria japonica – 
Japānas dižsūrene

Reynoutria sachalinensis – 
Sahalīnas sūrene

Rhamnus cathartica – 
parastais pabērzs

Rhynchospora alba – 
parastais baltmeldrs

Ranunculus fallax – 
Alemana gundega

Ranunculus lingua – 
garlapu gundega

Ranunculus polyanthemos – 
daudzziedu gundega Reseda lutea – dzeltenā rezēda



370 371

Rosa majalis – rudā roze
Rosa pimpinellifolia – 

maijrozīte

Rosa rugosa – krokainā roze Rosa subcanina – potcelmu roze

Ribes aureum – zeltainā jāņoga Robinia pseudoacacia – baltā robīnija

Rosa coriifolia – ādlapainā roze Rosa glauca – zilganā roze



372 373

Rumex confertus – blīvā skābene
Rumex hydrolaphatum – 

krastmalas skābene

Rumex maritimus – 
jūrmalas skābene

Rumex obtusifolius – 
struplapu skābene

Rosa vosagiaca – Vogēzu roze Rubus parviflorus – Nutkas avene

Rudbeckia laciniata – 
šķeltā saulcerīte Rumex aquaticus – ūdens skābene



374 375

Sambucus nigra – 
melnais plūškoks

Sambucus racemosa – 
sarkanais plūškoks

Sanicula europaea – 
Eiropas dziedenīte

Saponaria officinalis – 
ārstniecības ziepjusakne

Sagina nodosa – 
mezglainā gaurenīte

Sagina procumbens – 
guļošā gaurenīte

Salix rosmarinifolia – vilku kārkls Salsola collina – pakalnu sālszāle



376 377

Schoenus ferrugineus – 
rūsganā melncere

Sciprus tabernaemontani – 
zilganais meldrs

Sclernathus annus – 
vasaras žultszālīte

Scleranthus perennis – 
ziemas žultszālīte

Sarothamnus scoparius – 
parastais slotzaris

Saussurea esthonica – 
Igaunijas rūgtlape

Saxifraga granulata – 
sīpoliņu akmeņlauzīte

Scheuchzeria palustris – 
purva šeihcērija



378 379

Scorzonera humilis – 
zemā raudupe

Sedum acre – kodīgais laimiņš

Scutellaria galericulata – 
bruņu ķiverene

Sedum album – baltais laimiņš
Sclernathus annus – 
vasaras žultszālīte

Schoenus ferrugineus – 
rūsganā melncere

Scleranthus perennis – 
ziemas žultszālīte

Sciprus tabernaemontani – 
zilganais meldrs



380 381

Sedum spectabile – izskatīgais laimiņš

Selinum carvifolia – ķimeņlapu selīne Senecio jakobeae – Jēkaba krustaine

Sedum spurium – maldu laimiņš
Sedum hispanicum – 
Spānijas laimiņš

Sedum rupestre – klinšu laimiņš

Sedum hybridum – 
hibrīdais laimiņš

Sedum sexangulare – 
maigais laimiņš



382 383

Sisymbrium officinale – 
ārstniecības žodzene

Solidago canadensis – 
Kanādas zeltgalvīte

Solidago serotinoides – 
milzu zeltgalvīte

Solanum nigrum – 
melnā naktene

Senecio paludosus – 
krastmalas krustaine

Sieglingia decumbens – 
pazvilā misiņsmilga

Sisymbrium loeselii – 
Lēzela žodzene

Sesleria caerulea – 
zilganā seslērija
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Stellaria palustris – purva virza
Stratiotes aloides – 

parastais elsis

Succisa pratensis – 
pļavas vilkmēle Swida alba – baltais grimonis

Sorbaria sorbifolia – 
pīlādžlapu sērmūkšspireja

Stachys sylvatica – meža sārmene

Sparganium angustifolium – 
šaurlapu ežgalvīte

Stellaria holostea – spuļģītis
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Thymus ovatus – lielais mārsils
Thymus serpyllum – 

mazais mārsils

Taxus baccata – ogu īve Thuja occidentalis – rietumu tūja
Symphoricarpos albus – 
strauta sniegoga

Taraxacum palustre – 
purva pieneneSyringa vulgaris – parastais ceriņš

Syringa villosa – matainais ceriņš
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Trifolium aureum – 
zeltainais āboliņš

Trifolium spadiceum – 
brūnais āboliņš

Triglochin maritimum – 
jūrmalas āžloks

Trifolium montanum – 
kalnu āboliņšTilia platyphyllos – platlapu liepa

Tragopogon heterospermus – 
pūkainais plostbārdis

Trichophorum alpinum – 
Alpu mazmeldrs

Trichophorum cespitosum – 
ciņu mazmeldrs
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Ulmus glabra – parastā goba Ulmus laevis – parastā vīksna

Utricularia intermedia – 
vidējā pūslene

Veronica filiformis – 
pavedienu veronika

Triglochin palustre – purva āžloks Trollius europaeus – Eiropas saulpurene

Trommsdofia maculata – 
plankumainā urlaja Turritis glabra – kailais tornītis
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Veronica spicata – vārpu veronika
Veronica teucrium – 

krasta veronika

Vicia cassubica – 
Kasūbijas vīķis

Vicia tenuifolia – 
smalklapu vīķis

Veronica longifolia – 
garlapu veronika

Veronica scutellata – 
vairogu veronika

Veronica serpyllifolia – 
mārsila veronika

Veronica polita – 
izskatīgā veronika
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Zannichellia palustris – 
purva diedzeneVinca minor – mazā kapmirte

Vincetoxicum hirundinaria – 
ārstniecības indaine

Viscaria vulgaris – lipīgā sveķeneViola uliginosa – dūkstu vijolīte
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loma, kā arī retajām sugām (gan vietējām, gan svešzemju) un plašāk izplatītajām 
svešzemju, tostarp invazīvo augu, sugām. Kartēs iekļautas tikai aktuālās atradnes, 
t.  i., tādas, kas konstatētas kopš 2000. gada. Vēsturiskie dati – atradnes, kurās 
kopš 2000. gada konkrētā suga nav konstatēta – izmantoti tikai floras sarakstā 
aprakstošā veidā. Kartes atklāj dažādas sugu izplatības kopsakarības, kas saistītas 
gan ar augsnes apstākļiem, gan šo sugu dzīvotņu (piemēroto biotopu) izplatību 
teritorijā, gan izplatīšanās ceļiem. Izteiktākās izplatības kopsakarības konstatētas 
jūras piekrastes sugām, kalcifītām sugām, sugām, kas saistītas ar upju krastiem 
un palienēm, sausiem priežu mežiem un kāpām, veciem dabiskiem mežiem, 
purviem, kā arī dabiskiem zālājiem un to „aizvietotājbiotopiem” – ceļmalām.

Lielāko īpatsvaru nacionālā parka vaskulāro augu florā veido zālāju sugas, 
nedaudz mazāk – mežu, ruderālo biotopu un dažādu pārmitru biotopu sugas. Tas 
skaidrojams gan ar biotopu proporcionālo sadalījumu teritorijā, gan ar šo biotopu 
veidu viendabīgumu un sugu bagātību.

Vairums teritorijā bieži sastopamo sugu ir parastas un izplatītas arī visā valstī – 
tās ir attiecībā pret ekoloģisko apstākļu daudzveidību relatīvi maz specifiskas sugas 
vai arī tām piemērotie biotopi ir bieži sastopami. Tomēr daļa no teritorijā samērā 
bieži sastopamajām sugām pārējos valsts reģionos ir reti sastopamas, izņemot 
atsevišķus apvidus. To starpā lielākoties ir kaļķainu augteņu sugas, kas augsnes 
īpašību dēļ Ķemeru Nacionālajā parkā ir relatīvi bieži sastopamas. Teritorijā reti 
sastopamu sugu starpā ir gan retas, aizsargājamas sugas, gan reti sastopamas 
svešzemju sugas, arī nenoturīgām augu sabiedrībām raksturīgas sugas.

Floras raksturs cieši saistīts arī ar ģeogrāfisko novietojumu. Ķemeru Nacionālā 
parka florā vairums sugu ir okeāniskas un subokeāniskas (veido vairāk kā 50% 
no vaskulāro augu sugu skaita), t. i., tādas, kas sastopamas tikai vai gandrīz tikai 
Piejūras zemienē, bet Latvijas centrālajā un austrumu daļā vispār nav atrodamas 
vai atrodamas reti. Raksturīgi piemēri ir rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, 
parastā purvmirte Myrica gale, ogu īve Taxus baccata, vidējā rasene Drosera 
intermedia, sīkziedu žibulītis Euphrasia micrantha, Devela grīslis Carex davalliana, 
Reihenbaha grīslis C.  reichenbachii, ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum, 
purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris. Teritorijā sastopamas arī dažas gandrīz tikai 
jūras piekrastē atrodamas sugas (pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus, 
skaistaugļu balodene Atriplex calotheca, kailā balodene A. glabriuscula, jūrmalas 
balodene A.  littoralis, smiltāju grīslis Carex arenaria, smiltāju auzene Festuca 
arenaria u. c.). Teritorijai raksturīgi arī floras elementi, kas ir tipiski Rietumlatvijai 
(rūsganā melncere Schoenus ferrugineus‚ parastā kreimule Pinguicula vulgaris‚ 
bezdelīgactiņa Primula farinosa‚ dižā aslape Cladium mariscus‚ Pallasa sausserdis 
Lonicera caerulea ssp. pallasii, parastā purvmirte Myrica gale). 

KOPSAVILKUMS

Šī grāmata veltīta Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu florai. Grāmatas 
I  daļa ietver nodaļas, kurās sniegti apraksti par teritoriju un tajā sastopamo 
ekosistēmu un ainavas pārvērtībām pēdējo gadsimtu laikā saistībā ar cilvēka 
saimniecisko darbību, kas ietekmējusi arī veģetāciju un floru. I daļā aplūkoti arī 
galvenie teritorijā sastopamie veģetācijas tipi un tiem raksturīgās vaskulāro augu 
sugas. Tāpat apskatīta arī teritorijas aizsardzības un floras un veģetācijas izpētes 
vēsture. Sniegts ieskats pēdējo gadu teritorijas apsaimniekošanā, kas vērsta uz 
dabas daudzveidības saglabāšanu.

Šajā izdevumā pirmoreiz publicēts Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu 
floras saraksts un sugu izplatības kartes. Floras saraksts (grāmatas III  daļa) 
sakārtots alfabētiskā secībā pēc taksona latīniskā nosaukuma; tajā ietvertas 
ziņas par sugas sastopamības biežumu, atradnēm, atrašanas laiku un atradējiem 
(galvenokārt attiecībā uz retajām sugām), sugas izcelsmi, sastopamības statusu un 
aizsardzības statusu. Lielāko daļu datu kopuma veido autores savāktie dati – laika 
posmā no 2007. līdz 2016. gadam īstenotās floras inventarizācijas rezultāti, taču 
iekļautas arī citas pieejamās ziņas par teritorijas floru (literatūra, herbārija dati, 
datu bāzes, nepublicētas atskaites utt.).

Vaskulāro augu floras sarakstā iekļauti 969 taksoni jeb 50% Latvijā konstatēto 
vaskulāro augu sugu. No kopējā taksonu skaita 812 ir vietējās (autohtonās) sugas, 
tostarp arheofīti, bet 151 – savvaļā pārgājušās svešzemju (allohtonās) sugas, no 
kurām 114 ir dārzbēgļi, bet 37 – adventīvās (nejauši ievazātās) sugas. Sastopamas 
arī daudzas visā valstī vai pat plašākā reģionā retas, aizsargājamas sugas. Augstais 
piesātinājums ar sugām izskaidrojams gan ar biotopu lielo daudzveidību, gan 
cilvēka darbību, gan transporta koridoriem, gan ar to, ka teritorija atrodas 
robežzonā starp trim Latvijas ģeobotāniskajiem rajoniem (Piejūras, Zemgales, 
Rietumlatvijas). Turklāt nacionālā parka teritoriju vai reģionu tā tuvumā šķērso 
vairāku sugu izplatības areālu robežas. Plašāka rezultātu analīze atrodama 
grāmatas II daļā, turpat aplūkoti arī floras daudzveidības saglabāšanas aspekti.

Izmantojot 1 × 1 km kvadrātu tīklu (kopā 425 kvadrāti), sagatavotas 450 sugu 
izplatības kartes (grāmatas IV daļa). Kartēs nav atspoguļota visu sastopamo sugu 
izplatība, bet galvenokārt tādu, kurām ir vairāk vai mazāk inteikta indikatorsugu 
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FLORA OF ĶEMERI NATIONAL PARK: 
VASCULAR PLANTS (SUMMARY)

This book is dedicated to one of the largest and most diverse protected nature 
areas in Latvia, Ķemeri National Park (36  180  ha, established in 1997) and its 
vascular plant flora. The national park is located in the central part of Latvia at 
the Gulf of Riga (Baltic Sea), to the west from the capital Riga. Although this area 
lies close to cities and borders with intensive agricultural lands, it has survived 
relatively untouched and hosts a large diversity of natural and semi-natural habitat 
types and species. Approximately 60% of the area is covered by forests, 22% – by 
mires (predominantly raised bogs), 6% – by grasslands (semi-natural, cultivated 
and grasslands developed in old fields), 6% – by rivers and lakes, 4% – by built-up 
areas (towns, villages, homesteads), 2% – by arable lands, allotments, and gardens. 
A large proportion of the area is covered by wetlands (bog woodlands, swamp 
forests, bogs, fens, lakes, floodplains, reed beds). The particular value of the area 
are sulphurous mineral springs discharging in bogs, forests and lakes – both as a 
resource and a specific, rare habitat type with distinct flora.

The area of the national park has 16  km long seashore border, dominated 
by sandy beaches. The sand dunes, mostly wooded, can be found not only at 
the coastline, but also in inland areas, where they are formed by the previous 
development stages of the Baltic Sea. Although the national park is enclosed by 
urbanized areas, the territory itself is sparsely inhabited; the human population is 
concentrated mostly in a few villages, Ķemeri town (part of Jūrmala City), and in 
a few homesteads scattered across the area.

This book provides an insight into the area and its history in relation to the 
contemporary landscape and biodiversity with a particular emphasis on vegetation 
and vascular plant flora (Part I). The chapters of Part I provide a description of the 
major vegetation types and related vascular plant species typical for the area, brief 
history of the nature protection and research as well as an insight into the recent 
habitat restoration activities. 

For the first time, the vascular plant checklist (Part III) and species distribution 
maps (Part IV) of Ķemeri National Park are published. The checklist (Part III) 
is arranged according the species scientific names in an alphabeltical order 

Kā jau minēts, Ķemeru Nacionālais parks atrodas vairāku augu sugu areālu 
robežzonā. No areālu robežsugām konstatētas gan austrumu sugas, kas teritorijā 
sasniedz areāla rietumu robežu (ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata, 
smiltāju esparsete Onobrychis arenaria, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus). 
Izplatības ziemeļu robežu teritorijā sasniedz pūkainā asinszāle Hypericum 
hirsutum un mūsdienās no nacionālā parka, visticamāk, izzudusī villainā gundega 
Ranunculus lanuginosus. Areāla austrumu robežu Latvijā te sasniedz purva 
dievkrēsliņš Euphorbia palustris, Pallasa sausserdis Lonicera caerulea ssp. pallasii, 
ādlapainā roze Rosa coriifolia. Tuvu areāla austrumu robežai Ķemeru Nacionālajā 
parkā aug arī platlapu bezgale Laserpitium latifolium un ārstniecības ķiplocene 
Alliaria petiolata. 

Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu floras sarakstā iekļauta 131 
aizsargājama suga. 2016.  gadā no šīm aizsargājamām vaskulāro augu sugām 
teritorijā bija sastopama 91 suga (konstatētas pēdējos gados). Septiņpadsmit 
aizsargājamo sugu sarakstos iekļautās sugas bija izzudušas (pēc vairākkārtējas 
atradņu inventarizācijas un visas teritorijas apsekošanas nav atkārtoti atrastas) 
– daļa no tām uzskatāmas par izzudušām vai izzūdošām visā valstī (piemēram, 
retās nezāles, kas saistītas ar tradicionālo lauksaimniecību). Divdesmit divu 
aizsargājamo sugu statuss ir neskaidrs – tās nav konstatētas teritorijā vairākus 
gadu desmitus un, visticamāk, uzskatāmas par izzudušām, lai arī tas neizslēdz 
iespēju tās atkal atrast agrākajās vai jaunās atradnēs. Šo sugu grupā ir galvenokārt 
pļavu un purvu sugas, kā arī atsevišķas mežu sugas un ūdeņu sugas. Vairākas retas 
sugas pēc ilga laika atrastas atkārtoti, lai arī parasti ne tajās pašās atradnēs, kur 
senāk (piemēram, sīkziedu žibulītis Euphrasia micrantha, sīkziedu neaizmirstule 
Myosotis sparsiflora, dižā jāņeglīte Pedicularis sceptrum-carolinum, meža vizbulis 
Anemone sylvestris). Tas norāda, ka ne visas šķietami izzudušās sugas iznīkušas uz 
visiem laikiem. Mūsdienās Ķemeru Nacionālajā parkā vismazāk apdraudētas ir 
mežiem raksturīgās retās augu sugas.

Vairums no 148 Ķemeru Nacionālajā parkā savvaļā konstatētajām svešzemju 
sugām ir sastopamas reti vai pat ļoti reti. To izplatīšanos savvaļā veicinājusi gan 
cilvēka darbība (apdzīvotas vietas, dārzi, izgāztuves, autoceļi un dzelzceļi utt.), 
gan dabiski faktori (upes, dzīvnieki). Lai gan palielinās daudzu invazīvu sugu 
atradņu skaits, lielākā daļa konstatēto svešzemju augu sugu atradņu ir nenoturīgas 
un samērā ātri izzūd. Tomēr, lai gan Ķemeru Nacionālajā parkā ir relatīvi maz 
svešzemju augu sugu invadēto platību un tās ir nelielas – galvenokārt lielā, pret 
invazīvām sugām neuzņēmīgo biotopu īpatsvara dēļ, to skaits pieaug.
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The majority of the most frequent species present in the national park 
are common throughout the country – many of them tolerate a wide range of 
ecological conditions or their habitats can be often found everywhere. However, 
some of the species that can be often found in the Ķemeri National Park are rare 
in other regions of the country except a few regions. Mostly these are calciphilous 
species. Species, which can be rarely found in the national park, are both plants 
rare and protected at national scale and rare non-natives as well as species related 
to pioneer communities.

The character of the flora is tightly related to geographical location. Most of the 
vascular plant species recorded in the Ķemeri National Park are oceanic or sub-
oceanic (comprise more than 50% of the total number of species). They can be found 
almost only in the coastal regions of Latvia, but they are rare or absent in Central 
Latvia and eastern part of the country. Examples of such species are Schoenus 
ferrugineus, Myrica gale, Taxus baccata, Drosera intermedia, Euphrasia micrantha, 
Carex davalliana, C. reichenbachii, Trichophorum cespitosum, Euphorbia palustris. 
Some species recorded in the area can be found exclusively along the seashore 
(e. g. Tragopogon heterospermus, Atriplex calotheca, A. glabriuscula, A. littoralis, 
Carex arenaria, Festuca arenaria) or very rarely as isolated localities in more 
distant sites further away from the sea coast. The Ķemeri National Park hosts 
also numerous species typical for West Latvia, which are very rare of absent in 
other parts of the country (e. g. Schoenus ferrugineus‚ Pinguicula vulgaris‚ Primula 
farinosa‚ Cladium mariscus‚ Lonicera caerulea ssp. pallasii, Myrica gale).

The Ķemeri National Park lies on the border or close to the border of the 
distribution ranges of several species, which in most cases are rare throughout 
the country. In this sense, the national park lies on the crossroad, thus containing 
elements of species with different ranges (western, eastern, southern, and northern). 
Among the ‘border species’, there is Chamaedaphne calyculata, Onobrychis 
arenaria, and Gladiolus imbricatus, for which this area is the easternmost range 
border. Hypericum hirsutum and Ranunculus lanuginosus (the last one is probably 
extinct in the area) reach the northern range border in the Ķemeri National Park, 
whereas Laserpitium latifolium, Alliaria petiolata, Euphorbia palustris, Lonicera 
caerulea ssp. pallasii, and Rosa coriifolia grow on the eastern range border or close 
to the eastern range border here.

The flora checklist of the Ķemeri National Park contains 131 vascular plant 
species, which are included in the national protected species list. In 2016, 91 of 
theses were surely present in the area (recently recorded). Seventeen protected 
species were extinct (not found during the surveys from 2000 to 2016), many of 
them extinct also at the country’s scale, e. g. some rare weedy species related to 
the traditional agricultural systems. The status of 22 protected species were not 

supplemented with the frequency estimate, summarized information on the 
localities and distribution, time of recording and author(s) (noted mostly for rare 
species), the origin of species (native, non-native (garden escapee or casual)), 
status of presence (present, probably extinct, extinct), and protection status in the 
country. The largest proportion of data on the taxa was collected by the author of 
this book during the time period from 2007 to 2016 by surveying the territory. 
However, all other available data on species were included in the checklist 
(literature, herbarium collections, databases, unpublished reports, etc.).

In Part II, the methods and results of floristic studies as well as data analysis 
are presented. Totally, 969 taxa are included in the flora list comprising 50% of the 
total number of vascular plant species in Latvia. 812 of these are native species, 
including archeophytes, 151 – non-native species (114 of them garden escapees, 
37 – casuals). Numerous species, rare and protected throughout the country or 
even across a wider region, are present in the national park. The large species 
diversity could be explained not only by the heterogeneity of habitats and the 
presence of human activities and transportation networks, but also by the fact 
that the national park lies in the border zone among three geobotanical districts 
of Latvia (Coastal, Zemgale, and West Latvia). More detailed analysis of results 
can be found in Part II, including aspects of the protection of floristic diversity.

Totally, 450 species distribution maps were prepared using 1  ×  1  km grid, 
which covers the entire area, including the border zone outside the national 
park (see Part  IV). The maps depict the distribution of those species, which to 
some extent play an indicator role (in most cases occur in specific conditions), 
rare species (both native and non-native) as well as the majority of non-native 
species including invasive ones. The maps show only species localities recorded 
or repeatedly found during the time period since 2000. The historical data were 
taken into account when surveying the territory; however, the localities, where 
the particular species was not found in its historical locality, were excluded from 
the maps. The historical data were used only in the flora checklist as a descriptive 
information. Overall, the maps reveal the peculiarities in the distribution of 
certain species, which in most cases is related to soil condition and distribution 
of suitable habitats. Well-pronounced distribution patterns were found for coastal 
species, calciphilous species, species related to floodplains and riparian habitats, 
dry pine forests and dunes, old-growth woodlands, mires, and semi-natural 
grasslands including their secondary habitats – roadsides. 

Grassland species take up the largest proportion of vascular plant species, 
followed by forest, ruderal and wetland species. This can be largely explained by 
the proportion of habitat types in the area; however, the inner heterogeneity of 
these habitats are not of the least importance.
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FIGURES AND TABLES
Fig. 1 Location of Ķemeri National Park in the map of Latvia.
Fig. 2 Soil bedrocks in the largest part of the contemporary Ķemeri National Park. Source: 

Vītiņš (1941).
Fig. 3 Geobotanical districts in Latvia.
Fig. 4 The area of the contemporary Ķemeri National Park and its surroundings in the 

18th century. Fragment from the map of Kurzeme (Kurland) published in 1747 
(Ducatus Curlandiae, juxta. Barnikelii Architecti Curici primarii Geometricam 
Delineationem Geographica Tabula expressus studio Homannianorum Heredum. 
Norimb[ergae], Homanniani Heredes, 1747). From the collection of the Latvian 
National Library, No. KtL1-1/122.

Fig. 5 The area of the contemporary Ķemeri National Park and its surroundings in the 
second half of the 18th century. Fragment from the the map of Kurzeme (Kurland) 
and Zemgale published in 1770 (Ductum Curlandiae et Semigalliae nec non 
Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica”; ab erroribus Barnikelii qui hāc 
secundum falsum Apographum misere designavit Norimbergae, 1747.  edidit, 
feliciter nunc liberatam. Autoris filius Adolph Grot, Berlin, s. n., 1770). Map from 
the collection of the Latvian National Library, No. RKtL-2/19.

Fig. 6 The area of the contemporary Ķemeri National Park and its surroundings in the end 
of the 18th century. Fragment from the the map of Riga surroundings published in 
1791 (Der Rigische Kreis, gezeichnet von Lud[vig] Aug[ust] Graf Mellin; gestochen 
von Carl Jäck, Riga, Johan Fridrich Hartknoch). Map from the collection of the 
Latvian National Library, No. KtL1-1/87.

Fig. 7 An aerial photo taken in the 1940s: the northern margin of the Great Ķemeri 
Mire.At that time large forest areas were cleared. Photo from the archive of Nature 
Conservation Agency, Pierīga Regional Administration.

Fig. 8 Drying of fishing nets on the beach in Lapmežciems, a coastal village in the national 
park (1930s). Photo from the Lapmežciems museum.

Fig. 9 The Ķemeri resort and Jaunķemeri near the beach were connected with a tram line 
(built in 1912). In the photo – the tram terminal in Jaunķemeri in 1912. At that 
time the dunes were more trampled with bare sand patches without any vegetation 
than nowadays. Photo from the archive of Nature Conservation Agency, Pierīga 
Regional Administration.

Fig. 10 Tram line connecting Ķemeri and Jaunķemeri in 1932. The tram line and related 
trampling by large number of resort vistors created quite large non-vegetated 
or sparsely vegetated bare sand patches. Photo from the archive of Nature 
Conservation Agency, Pierīga Regional Administration.

clear – most probably they were extinct as they were not found during the last two 
decades, though it is still possible to find them in the historical or new localities. 
Several rare, nationally protected species were thought to be extinct from the area, 
but were recently recorded again, though in other, not in the historical localities 
(e.  g. Myosotis sparsiflora, Pedicularis sceptrum-carolinum, Anemone sylvestris). 
Overall, nowadays the forest species are the least endangered in the national park.

The majority of 148 non-native plant species recorded in the Ķemeri National 
Park are rare or very rare in the area. Their spreading has been promoted by both 
human activities (e. g. urbanization, gardening, waste disposal, roads and railway) 
and natural factors (flowing water, animals). Although rapid spreading of some 
invasive non-natives is being observed during the last decade (increasing number 
of localities, increasing invaded areas) – mostly due to high naturalness rate and 
low susceptibility of habitats against invasions, most of the localities of non-native 
species are unstable and vanish within a short period of time.
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Fig. 26 In the first half of the 20th century, majority of the roads in the national park were 
unpaved dirt roads. In the photo: a road crossing a wooded sand dune between 
Ķemeri and Fazāni (north from the Great Ķemeri Mire) with a horse-drawn 
vehicle. Photo taken in 1940. Source: Vītiņš (1941).

Fig. 27 Re-meandering of Slampe stream, the soil digging works in Dunduru Meadows 
in 2005 (southern part of the national park). At that time, this was the first trial to 
restore a floodplain using such method in Latvia, inspired by similar activities in 
West Europe. Photo: Viesturs Vintulis.

Fig. 28 Pasture with Heck cattle and Konik horses in Dunduru Meadows. In order to restore 
the grassland, the free ranging animals were introduced in 2004. Since 2006, 
the Lielupe floodplain grasslands are managed in the same way, thus gradually 
surpressing the shrub and reed dominance. Photo: Agnese Priede.

Fig. 29 Building of peat dam on the ditch surrounding the former peat extraction site in 
Great Ķemeri Mire in 2006. Photo: Jānis Ķuze.

Fig. 30 Rewetted peat milling fields approximately ten years after restoration. The mire 
vegetation with Rhynchospora alba, Sphagnum spp. and other bog plants recovered 
soon after rewetting. The photo is taken in 2016. Photo: Agnese Priede.

Fig. 31 Wet calcareous meadow in Čaukciems village, recently cleared from shrubs (photo 
taken in 2014). The management was ceased approximately 50 years ago. As a 
result, the meadow gradually turned into a forest. When restoring the meadow, 
firstly the shrubs and trees were cut down and then tilling of soil surface was 
applied. Tilling has already proved its efficiency in the Ķemeri National Park as it 
is used in restoring heavily overgrown meadows. Photo: Andis Liepa.

Fig. 32 Reed mowing in Lielupe floodplain meadows in 2014. In meadows, heavily 
invaded by Phragmites australis where it forms monospecific stands, restoring the 
species diversity may take several years. The most efficient method is combination 
of mowing and grazing, especially when the animals graze the young shoots soon 
after mowing. Photo: Andis Liepa.

Fig. 33 Management of Juniperus communis stands in Riekstu peninsula at Lake Kaņieris 
in 2016. During the last years, the shrubs were cut down several times, which was 
followed by removal of sprouts and herbaceous layer. Preservation of species-rich 
habitats, including juniper stands, require continous care. Removal of shrubs and 
thinning of junipers improves the light conditions and favour the diversity of herb 
richness in the ground vegetation. Photo: Agnese Priede.

Fig. 34 Hay collecting in a calcareous meadow near Sloka, Lake Aklais. The hay was 
collected in a traditional way using a joint work by volunteers (in 2014 and 2015). 
This is a significant contribution to preserving the species richness in this meadow 
– one of the most diverse and species-richest semi-natural grassands in the Ķemeri 
National Park. Photo: Agnese Priede.

Fig. 35 Reed mowing on the ice of Lake Kaņieris in 2004. Photo: Anita Laime.
Fig. 36 Most probably, a similar scenery with the forest pathways in the Ķemeri resort 

was seen by also E. L. Seezen, the pharmacist from Riga, who published the first 
checklist of vascular plants in Ķemeri in 1866. This photo was taken a few decades 
later, most probably around the end of the 19th century or the very beginning of 
the 20th century. Photo from the archive of Nature Conservation Agency, Pierīga 
Regional Administration.

Fig. 11 Forest planting in Gausā jūdze – the coastal stretch between Ragaciems and  
Klapkalnciems in the 1930s. Photo from the Lapmežciems museum.

Fig. 12 Scenery from Krāču kalni dune in 1938. The forest was cut down in the 1920s, 
perhaps even earlier, during the World War  I. The people in the photo are 
employees of the Ķemeri resort (from the left): gardener Orientovs, the director of 
the resort Lībietis and mechanic-driver Zīdenis. Photo from the archive of Nature 
Conservation Agency, Pierīga Regional Administration.

Fig. 13 Peat cutting in one of bogs in the Ķemeri National Park, perhaps Sloka Bog, 1930s.
Photo from the Lapmežciems museum.

Fig. 14 Lake Kaņieris in the 1940s (at that time the water table was lowered, shown in 
black colour) and the proposed area of the lake after elevating the water table, 
similar to the contemporary lake borders. Source: Druvietis (1944).

Fig. 15 The bottom of Lake Kaņieris in 1940. After lowering the water table, part of the 
lake bottom was covered by sparsely vegetated sand. Source: Vītiņš (1941).

Fig. 16 Extraction of gyttya (sapropel) sediments in Lake Sloka, 1990s. Photo: Andis Liepa.
Fig. 17 Decreased water table in Lake Melnezers near Ķemeri, 1940. Source: Vītiņš (1941).
Fig. 18 Lowered water table in Lake Putnezers (Raganu Mire). The photo was taken around 

2000. In 2016, the bare peat bottom was partly overgrown with sphagnum and 
cotton-grass, though the water table was still not recovered. Photo: Lelde Eņģele.

Fig. 19 The straightened Slampe stream in the southern part of the Melnragu Meadows in 
2009. Similarly to other sites in Zemgale plain, all of the small, formerly meandering 
streams in the southern part of the Ķemeri National Park are transformed into 
straight ditches. Photo: Agnese Priede.

Fig. 20 The Vecslocene stream in Bigauņciems village, nowadays a small, largely overgrown 
ditch, was once a large stream used for shipping (photo taken in 2016). Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 21 Cattle in Bigauņciems in the 1920s. Most probably, that time the cattle and other 
domestic animals were free ranging around the villages and grazing not only the 
pastures and aftergrass in meadows, but also fallows and roadsides. Photo from 
the Lapmežciems museum.

Fig. 22 The upper reach of River Vēršupīte north from the Riga–Ventspils highway in 1945 
(A) and 2004 (B). In the early 21st century, the landscape pattern was simpler and 
more homogenous. Nowadays the clearcuts created during the World War I and 
II have overgrown with forest, and the abandoned wet floodplain meadows along 
the river have turned into a swamp forest. A – orthophoto image from the archive 
of Nature Conservation Agency, Pierīga Regional Administration; B – orthophoto 
image from the Latvian Geospatial Information Agency.

Fig. 23 Vecslocene floodplain meadows near Bigauņciems village in the 1990s. At that time, 
the meadows were abandoned and partly overgrown. The shrub encroachment is 
continous, gradually turning the meadow area into a forest. Photo: Andis Liepa.

Fig. 24 Antiņciems village in 1968. Orthophoto image from the archive of Nature 
Conservation Agency, Pierīga Regional Administration.

Fig. 25 Antiņciems village in 2013.  Orthophoto image: Latvian Geospatial Information 
Agency.
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Fig. 51 Pine forests with rich lichen ground vegetation on dry, oligotrophic soils in the 
coastal dunes in Gausā jūdze. Photo: Agnese Priede.

Fig. 52 Mesotrophic pine forest community on calcareous tufa deposits, the northwestern 
part of the Ķemeri National Park. Photo: Agnese Priede.

Fig. 53 Approximately 60 years old Picea abies plantation in the southwestern part of the 
national park near Dunduru Meadows. In the front – specialists of the Nature 
Conservation Agency Gints Starts (from the left), Jānis Ķuze, and Jānis Greivulis 
discussing the future of such forest stands. Photo: Agnese Priede.

Fig. 54 Wet Alnus glutinosa-dominated forest in the surroundings of Ķemeri. Usually such 
forests are very wet, though the water table is fluctuating and may drop during the 
dry summer season. Photo: Agnese Priede.

Fig. 55 Sometimes the swamp forests are dominated by Betula pubescens. In the photo – a 
swamp forest on the northern margin of Raganu Mire. Photo: Agnese Priede.

Fig. 56 Natural floodplain forest with Alnus glutinosa along the lower reach of River 
Slocene. Photo: Agnese Priede.

Fig. 56 Floodplain forest with seasonally fluctuating water table dominated by Alnus 
glutinosa and accompanied by Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, 
and U. laevis in Vēršupīte floodplain downstream the Ķemeri town. Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 58 Deciduous broadleaved forest with Quercus robur and Tilia cordata in the tree 
layer and Allium ursinum in the ground vegetation, the eastern shore of Lake 
Kaņieris. Photo: Agnese Priede.

Fig. 59 Mixed broadleaved forest in the surroundings of Ķemeri. The ground vegetation 
is dominated by Convallaria majalis, usually accompanied by Lathyrus vernus, 
Ranunculus cassubicus, Carex vaginata, etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 60 A young forest with species-poor ground vegetation, dominated by Tilia cordata. 
It has developed in a clearcut in the southern part of the Ķemeri National Park. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 60 Dry, light forest fringe on the Tukums–Klapkalnciems roadside. In this site, typical 
species are Geranium sanguineum, Pimpinella saxifraga, Convallaria majalis, 
Carlina vulgaris, etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 62 Shaded, nutrient-rich forest fringe with Alliaria petiolata, a fairly rare species in 
Latvia. Photo: Agnese Priede.

Fig. 63 Abandoned wet calcareous meadow with Myrica gale in the surroundings of Sloka. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 64 Myrica gale in a contact zone between an oligotrophic bog woodland and 
transitional mire, northeastern part of Zaļais Mire. Photo: Agnese Priede.

Fig. 65 Juniperus communis stand at Riekstu peninsula on the shore of Lake Kaņieris. The 
juniper stand was restored around 2000, when the other shrubs and trees were 
cleared. Later on, the juniper stand was less or more regularly managed. In the 
photo – a joint work carried out by volunteers – hay collecting in 2015.  Photo: 
Ieva Lazda.

Fig. 66 Juniperus communis stand in a calcareous meadow in Čaukciems. This type of 
meadows are rich in species. Often rare, protected plant species (e. g. Gymnadenia 
conopsea, Carex ornithopoda) are present. Photo: Agnese Priede.

Fig. 37 Forest in the surroundings of Ķemeri resort at the beginning of the 20th century 
The pathways, built for relaxing walks in the fresh air, perhaps created an 
impression of the human conquest over the wild nature. However, at that time the 
wilderness and natural processes were still ruling a few steps from the pathways 
and other signs of civilization. Photo from the archive of Nature Conservation 
Agency, Pierīga Regional Administration.

Fig. 38 A herbarium of Botrychium simplex, collected by J. Strautmanis in 7  July 1925, 
in a meadow near Lake Kaņieris. This record of B. simplex was the first and last 
one in the Ķemeri National Park. Most probably this rare and protected species 
has vanished from the area or nobody has been able to find it repeatedly. The 
herbarium is stored at the Botany Museum, University of Latvia.

Fig. 39 A herbarium of Sisymbrium supinum, collected in 1938, on the bottom of Lake 
Kaņieris (at tthat time the water table in the lake was lowered exposing dolomite and 
sand fields). There are no later records of this species in Latvia, so it is considered 
to be extinct. The herbarium is stored at the Botany Museum, University of Latvia.

Fig. 40 A herbarium of Carex demissa, a rare species in Latvia, collected by A. Zāmels 
in 1924 on the bottom of Lake Kaņieris. The herbarium is stored at the Botany 
Museum, University of Latvia.

Fig. 41 Researchers checking the borehole in Raganu Mire near the sulphurous springs in 
1940. Source: Vītiņš (1941).

Fig. 42 Botanists Valda Baroniņa (from the left) and Laima Tabaka during the flora 
inventory in the Ķemeri National Park in the early 1990s. Photo: Andis Liepa. 

Fig. 43 Mire researchers Māra Pakalne (from the left) and Liene Auniņa (ex Salmiņa) in 
one of the Ķemeri bogs in the late 1990s. Photo: Andis Liepa.

Fig. 44 Studying the vegetation in the recently dug Slampe stream in Dunduru Meadows. 
In the photo – the botanist of the former administration of the Ķemeri National 
Park Egija Biseniece (from the left) and the student Ilmārs Bodnieks in 2006. 
Photo from the archive of Nature Conservation Agency, Pierīga Regional 
Administration.

Fig. 45 Surveying the vegetation monitoring plots near Lake Kaņieris in 2003.  In thephoto 
– the specialists of the former administration of the Ķemeri National Park Kārlis 
Lapiņš (from the left) and Egita Lēne-Līne. Photo: Gatis Pāvils.

Fig. 46 Finding the exact location of vegetation monitoring plots in meadows and pastures 
have been always a time-consuming and challenging task. In the photo – Andis 
Liepa who helped to carry out the vegetation monitoring for more than a decade, 
with a GPS device in Lielupe floodplain meadows in 2010. Photo: Agnese Priede.

Fig. 47 The author of this book, Agnese Priede, describes the vegetation in a monitoring 
plot in Dunduru Meadows in 2008. Photo: Andis Liepa.

Fig. 48 Dry pine forest on sand dune on the eastern margin of Great Ķemeri Mire.  Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 49 Oligotrophic bog woodland in a inter-relief depression in the surroundings of 
Jaunslavieši (western part of the national park). Photo: Agnese Priede.

Fig. 50 Old-growth spruce forest in the surroundings of Lustūžkalns.  Photo: Agnese 
Priede.
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Fig. 82 The largest Sulphurous Pond in Raganu Mire, one of the „ponds” formed by 
sulphourous alkaline springs. The vegetation is composed of calciphilous species: 
predominantly Cladium mariscus and Schoenus ferrugineus. Also Saxifraga 
hirculus was found here in 2003, but nowadays it is probably extinct as it has 
not been repeatedly recorded, though the site was carefully surveyed every year. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 83 Sulphurous spring discharges at the shore of Lake Dūņieris around 2000. The 
spring area is covered by sparse vegetation with calciphilous species, e. g. Schoenus 
ferrugineus, Primula farinosa, Cladium mariscus, and different sedges. The largest 
proportion of the lake is overgrown with Cladium mariscus. Photo: Andis Liepa.

Fig. 84 „Sulphurous ponds” with calciphilous vegetation, similar to those in Raganu Mire, 
may be found in Great Ķemeri Mire. The fen vegetation is composed of Schoenus 
ferrugineus, Cladium mariscus, Myrica gale, etc., on the sphagnum hummocks 
Drosera anglica and Triglochin palustris may be found. Photo: Agnese Priede.

Fig. 85 A tufa-forming spring discharge in the wooded area in the surroundings 
ofLustūžkalns. Typical species in such habitats are Cirsium oleraceum, Crepis 
paludosa, Chrysosplenium alternifolium, and Carex remota. Such springs may be 
found only in the hilly area around Lustūžkalns, though they are not very common 
here and are absent in the rest of the national park. Tufa deposits may be found 
also around the sulphurous springs in Raganu Mire, Great Ķemeri Mire, Zaļais 
Mire, on the shore of Lake Dūņieris, in Lake Kaņieris and Lake Slokas, however, 
these are related to calciphilus fen vegetation. Photo: Agnese Priede.

Fig. 86 A beaver-created fen on the southern margin of Zaļais Mire bordering with the 
railway. Due to the water table elevated by beavers, the trees have died and do 
not regenerate. At this stage of succession the site is dominated by a tall sedge fen 
vegetation. Photo: Agnese Priede.

Fig. 87 A dry grassland near Izkopi. In the second half of the 20th century, the area was 
ploughed up and used as fields by local hunters to attract the wild game animals. 
Later on, the field was abandoned and it gradually turned into a grassland, 
while being managed by mowing. In the photo – the driest part of the meadow, 
characteristic with bare sand patches and sparse vegetation (around 2009). In 
2016, the bare patches were overgrown. In the meadow, dry grassland species 
Festuca ovina, Dianthus deltoides, Jasione montana, Sedum acre, etc. are present. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 88 Dry, calcareous meadow near Grebji (photo taken in 2009). The vegetation is 
predominantly composed of calciphilous species: Polygala comosa, Leontodon 
hispidus, Briza media, Linum catharticum, etc., whereas the most common 
graminoids are Helictotrichon pubescens and Sesleria caerulea. Most probably, 
this meadow was never ploughed up, thus its species diversity has  survived till 
nowadays. Photo: Agnese Priede.

Fig. 89 Dry grassland on sandy soil with Festuca ovina, Dianthus deltoides, Thymus 
serpyllum, Campanula rotundifolia, etc. in Ragaciems (photo taken in 2009). Due 
to ceasation of management, nowadays this grassland patch covers just a tiny area. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 67 The cover of heaths in the Ķemeri National Park is small. The largest patch covers 
approximately one hectare on an electric powerline, which is being less or more 
regularly cleared from shrubs. Photo: Agnese Priede.

Fig. 68 A heath developed after a forest fire, which has already largely overgrown with 
pioneer trees. The species diversity is low here, there is well-pronounced dominance 
of Calluna vugaris in the dwarf shrub layer, and patches of Polytrichum spp. in the 
moss layer. Photo: Agnese Priede.

Fig. 69 An alkaline fen with Carex lasiocarpa, Myrica gale, and Cladium mariscus on the 
southern shore of Lake Kaņieris. The fens around Kaņieris are characteristic with 
thin peat layer, which has developed on a dolomite bedrock on the bottom of the 
lake. Photo: Agnese Priede.

Fig. 70 An alkaline fen with Schoenus ferrugineus in the northern part of Raganu Mire. 
The specific conditions suitable for calciphilous plants have developed on alkaline 
sulphurous spring deposits. Photo: Agnese Priede.

Fig. 71 A quaking mire with alkaline sulphurous spring discharges in Zaļais Mire 
dominated by Scheonus ferrugineus and Myrica gale. The wet hollows are covered 
with  Drosera intermedia mats. Photo: Agnese Priede.

Fig. 72 A narrow belt along Lake Kugrainis has overgrown with Cladium mariscus, 
bordering with a transitional mire. Also Myrica gale and Typha angustifolia are 
present here. Photo: Agnese Priede.

Fig. 73 A transitional mire developed around a small dystrophic lake in Sloka Mire. 
Common species here are Sphagnum spp., Warnstorfia spp., Rhynchospora alba, 
Oxycoccus palustris, and Andromeda polifolia. Photo: Agnese Priede.

Fig. 74 A transitional mire around Lake Kugrainis. It has developed as a result of gradual 
overgrowing of the lake. The vegetation is relatively poor in species: Sphagnum 
spp., Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, and C. lasiocarpa may be found here. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 75 A transitional mire on the margin of Raganu Mire. Species of bogs, transitional 
mires and alkaline fens may be found here. In such sites, usually Phragmites 
australis forms the upper layer of vegetation. Photo: Agnese Priede.

Fig. 76 A transitional mire in Raganu Mire. The herbaceous vegetation is dominated by 
Trichophorum alpinum, whereas the moss layer is rich both in species typical form 
transitional mires and alkaline fens. Photo: Agnese Priede.

Fig. 77 The lagg zone on the margin of Great Ķemeri Mire. Photo: Agnese Priede.
Fig. 78 Great Ķemeri Mire, the largest bog in the Ķemeri National Park, covers more than 

6000 hectares. Photo: Agnese Priede.
Fig. 79 The northern part of Zaļais Mire, called also Čaukciems Mire. Photo: Agnese 

Priede.
Fig. 80 The central part of Great Ķemeri Mire is open, with bare peat patches (peat cracks) 

and Rhynchosporion albae vegetation. Photo: Agnese Priede.
Fig. 81 Trichophorum cespitosum is a typical species, often among the dominating species, 

in so called western-type bogs in Latvia. This species is present in nearly all raised 
bogs in the Ķemeri National Park, however, it never dominates. This might be 
related to the geographical location – Ķemeri National Park lies on the border 
between the western and eastern part of the country. Photo: Agnese Priede.
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Fig. 101 Wet floodplain grassland with Carex acuta in Lielupe floodplain downstream the 
Kalnciems bridge. The vegetation height may reach nearly two meters, typically 
there are lots of sedge hummocks, which develop due to abandonment. Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 102 A hydrophilous tall herb community with Calystegia sepium on the bank of 
Vecslocene stream. As a result of regular flooding and ice disturbance the tall 
herb communities may survive relatively stable for years. Photo: Agnese Priede.

Fig. 103 Remnants of an ancient wooded meadow with oaks in the Vēršupīte floodplain. 
Part of the meadow has overgrown with young deciduous trees gradually 
transforming into a forest, the rest of the meadow have been aforested during the 
Soviet period. The semi-natural grassland vegetation has not survived. Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 104 An old Juniperus communis stand in Čaukciems. In the past, the meadow was 
mowed or grazed; the herbaceous vegetation is still rich in calciphilous species. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 105 A young Juniperus communis stand on the right bank of River Slocene. The 
junipers have established after abandonment of the calcareous meadow. Such 
habitats if properly managed can be very rich in species. When abandoned, they 
gradually turn into a forest. Photo: Agnese Priede.

Fig. 106 An overgrown wooded meadow near Dunduru Meadows on the western 
margin of the Great Ķemeri Mire. Some old deciduous trees with a dense foliage 
typical for park-like situations indicate that probably once the tree cover was 
sparse. Currently the forest is being grazed by horses and cattle, which browse 
the shrubs and shoots. Most probably, by time the trampled and grazed forest 
ground vegetation will gradually become richer in grassland species, also due to 
improved light conditions. Photo: Agnese Priede.

Fig 107 A sown grassland with dominating Dactylis glomerata in Siliņu Meadows in the 
southern part of the national park. The species richness is low, only a few species, 
e. g. Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Phleum pratense, are present, while 
species of semi-natural grasslands are absent. Photo: Agnese Priede.

Fig. 108 A sown grassland in Kaļķis near the Kauguru canal with Dactylis glomerata, 
Taraxacum officinale, Anthriscus sylvestris, Lamium album, Heracleum sibiricum, 
etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 109 Plant community with Juncus buffonius (reddish colour) in a beach in Ragaciems. 
In the upper part of the beach, Juncus buffonius prevails, while Scirpus 
tabernaemontani and Bolboschoenus maritimus have occupied the lower part. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 110 Bolboschoenus maritimus stand in a shallow water at the coastline in Ragaciems 
near the mouth of Starpiņupe stream. Photo: Agnese Priede.

Fig. 111 A relatively species-rich community composed of annual plants on organic debris 
on the beach of Ragaciems. The community is dominated by Atriplex spp., some 
other species, e. g. Rumex maritimus and Polygonum hydropiper are present. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 112 Cakile baltica. Photo: Agnese Priede.
Fig. 113 Salsola kali. Photo: Agnese Priede.

Fig. 90 Dry grassland developed in a fallow on sandy, carbonate-rich soil on the shore of 
Lake Valguma (photo taken in 2015). The sword is low, the vegetation is sparse, 
composed of Poa angustifolia, Sedum acre, Jasione montana, Filago arvensis, 
Pilosella officinarum, Potentilla argentea, Dianthus deltoides, etc. Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 91 Moderately moist meadow in Dubļukrogs. The vegetation is polydominant, 
composed of Anthoxanthum odoratum, Helictotrichon pubescens, Alchemilla 
vulgaris s.  l., Primula veris, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, etc. Photo: 
Agnese Priede. 

Fig. 92 Moderately moist, polydominant meadow in Smārde with Agrostis tenuis, 
Campanula patula, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum.  Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 93 Moderately moist grassland in Lielupe floodplain downstream the Kalnciems 
bridge in 2008. The grassland is dominated by Festuca pratensis, Centaurea jacea, 
Helictotrichon pubescens. Photo: Andis Liepa.

Fig. 94 Moist grassland in Lielupe floodplain near Odiņi in 2010. Usually this type of 
grasslands are not very rich in species. The vegetation is dominated by Alopecurus 
pratensis, accompanied by Angelica archangelica, Filipendula ulmaria, Lysimachia 
vulgaris, etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 95 Grasslands developed in the abandoned fields on sandy, nutrient-poor, moderately 
moist soils in the coastal area (the photo is taken in Ragaciems in 2010). Usually this 
type of grasslands are dominated by Deschampsia cespitosa, but the composition of 
accompanying species depend on the moisture conditions. In drier sites, Galium 
album, Campanula rotundifolia, Lerchenfeldia flexuousa, Rumex acetosa, etc. are 
common. On moderately moist soils, commonly Geum rivale and Cirsium palustre 
are present. At the beginning of the 21st century, nearly this type of meadows have 
been abandoned resulting in overgrowing. Photo: Agnese Priede.

Fig. 96 A small patch of Nardus stricta grassland in Ragaciems at the shore of Lake Kaņieris 
in 2009. The low-sword grassland is dominated by Nardus stricta, accompanied 
by Potentilla erecta, Luzula multiflora, Rumex acetosa, etc. Nowadays, due to 
abandonment, this type of grasslands have almost vanished in the national park. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 97 Molinia caerulea-dominated meadow in the surroundings of Kauguri. The 
grassland is rich in rare, protected species, e.  g. Gymnadenia conopsea, Carex 
buxbaumii, Viola uliginosa, etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 98 Sesleria caerulea-dominated grassland in Dubļukrogs. The well-pronounced 
dominance of Sesleria caerulea indicates lack of management over a long period. 
Photo: Agnese Priede.

Fig. 99 A floodplain grassland in Lielupe floodplain nead Odiņi. The vegetation is formed 
by tall sedges, Filipendula ulmaria and several typical floodplain species, e.  g. 
Lysimachia vulgaris and Lythrum salicaria. The abandoned parts of the meadow 
are invaded by Phragmites australis. Photo: Andis Liepa.

Fig. 100 Blossoming floodplain meadow around midsummer, Lielupe floodplain near 
Odiņi. The typical species are Filipendula ulmaria, Carex acuta, Lysimachia 
vulgaris, Phalaris arundinacea, Angelica archangelica, etc. Photo: Agnese Priede.
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Fig. 127 Trampled vegetation on an unpaved road in the Čaukciems village with 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, and Trifolium repens. Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 128 Wild game baiting and supplemental feeding place in the forest create a  long-
term effect on the forest ground vegetation causing soil eutrophication. It leads 
to establishment of nitrophiluous plant species, sometimes also invasion of 
non-native species, which may be brought with the seed material or vegetables. 
Photo: Agnese Priede. 

Fig. 129 Ruderal tall herb vegetation in an abandoned site approximately one year after 
demolation of the ruins of the former sanatorium „Līva” in Ķemeri. Typical 
species are Chenopodium spp., Artemisia vulgaris, Tripleurospermum inodorum, 
etc. Photo: Agnese Priede.

Fig. 130 Impatiens glandulifera stand on the gas pipeline track near Labais Mire. Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 131 Heracleum sosnowskyi in a ruderal site in Ķemeri. Photo: Agnese Priede.
Fig. 132 Bunias orientalis on a roadside along the Kauguru canal near Dunduru Meadows. 

Photo: Agnese Priede.
Fig. 133 Plant community on wet calcareous dolomite substrate in the abandoned part of 

the dolomite quarry in Kaļķis. Typical species are Equisetum variegatum, Carex 
flacca, and C. flava. In such conditions, though rarely, also Liparis loeselii may be 
found. Photo: Agnese Priede.

Fig. 134 Spring discharge in the abandoned dolomite quarry in Kaļķis. The vegetation 
represents a very early succession stage of alkaline fens. The characteristic species 
are Carex scandinavica, C.  flava, Equisetum variegatum, Triglochin palustre, 
Scirpus tabernaemontani. Photo: Agnese Priede.

Fig. 135 Dry calcareous grassland developed in an abandoned dolomite quarry in 
Līkumciems. The vegetation is composed of Inula salicina, Centaurea jacea, 
Sesleria caerulea, Daucus carota, Calamagrostis epigeios, etc. Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 136 An abandoned peat quarry filled up with water. The peat extraction was ceased 
in the 1960s. The northeastern margin of Great Ķemeri Mire. Photo: Agnese 
Priede.

Fig. 137 A peat extraction field on the northeastern margin of Great Ķemeri Mire, 
abandoned in the 1980s. After a long period of abandonment, the sparsely 
vegetated dry peat fields were rewetted in 2006. Ten years later a vegetation 
composed of bog species had developed (the photo is taken in 2015). Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 138 Rhynchosporion albae community with Lycopodiella inundata and Drosera 
anglica is very rare in the Ķemeri National Park, found only in two sites, both in 
abandoned quarries. Photo: Agnese Priede.

Fig. 139 Cladium mariscus stand in an abandoned peat extraction site in Labais purvs. 
The alkaline environment with calcareous sulphurous spring discharges have 
created conditions very similar to natural alkaline fens. Photo: Agnese Priede.

Fig. 114 Honckenya peploides. Photo: Agnese Priede.
Fig. 115 Sparse vegetation on shifting sand substrate with perennial grasses Leymus 

arenarius, Honckenya peploides and Festuca arenaria in the upper part of the 
beach in Ragaciems. Photo: Agnese Priede.

Fig. 116 A beach with perennial graminoid vegetation dominated by Leymus arenarius 
located between the plantings of Salix daphnoides and the forest margin. In such 
sites, the shifting of sand does not occur anymore, the vegetation is relatively 
stable. Photo: Agnese Priede.

Fig. 117 A small fragment of grey dune vegetation with Festuca arenaria, Hieracium 
umbellatum, Jasione montana and dense cover of Racomitrium canescens in 
Ragaciems. Photo: Agnese Priede.

Fig. 118 One of a very few remnants of the traditional coastal landscape in fishermen 
villages in Ragaciems. The grey dune vegetation is gradually overgrowing with 
pines (photo taken in 2012). Photo: Agnese Priede.

Fig. 119 A patch of overgrowing dry heath in the dune forest glade in Gausā jūdze near 
Ragaciems. Photo: Agnese Priede.

Fig. 120 Plantings of Salix daphnoides in the beach in Ragaciems. Photo: Agnese Priede.
Fig. 121 The northern part of Lake Kaņieris in 2011. In this part, the lake has overgrown 

with dense emergent and submerged vegetation predominantly composed of 
Chara spp. Commonly, Najas marina and Zannichellia palustris occur in the 
submerged vegetation. Due to the organic pollution from River Slocene algal 
blooms may be observed in the second half of the summer, particularly in the 
western part of the lake. Photo: Agnese Priede.

Fig. 122 Lake Dūņieris with Cladium mariscus stands. Dūņieris is the only lake in Latvia, 
where Cladium mariscus prevails in the emergent vegetation. The species is rare 
throughout the country, however, in Ķemeri National Park it is rather frequent 
because of the suitable climate and calcareous substrates. In the photo – Lake 
Dūņieris in 2012, environmental inspector Ilmārs Bodnieks standing in the boat. 
Photo: Kārlis Lapiņš.

Fig. 123 Lake Melnezers near the Ķemeri–Jaunķemeri road is the largest dystrophic lake 
in the Ķemeri National Park. Because of the acidic, nutrient-poor water rich in 
humic substances typical for bog lakes the vegetation is poor in species. In the 
early 1940s, the water table in the lake was lowered, thus opening a bare peat 
bottom. Later on, the water table was restored. In the Soviet time, the lake was 
used for cloth washing by the local inhabitants. Photo: Agnese Priede.

Fig. 124 A fast-flowing stream in the lower reach of Skujupīte. Photo: Agnese Priede.
Fig. 125 The lower reach of River Slocene – a slow-flowing, eutrophic waters with 

dominance of Nuphar lutea. Photo: Agnese Priede.
Fig. 126 Due to the calcareous substrate and the high diversity of flora in the surroundings 

of Lake Kaņieris the roadside vegetation along the Lapmežciems–Antiņciems 
road is rich in species, including presence of several rare, protected plant species, 
e. g. Primula farinosa, Dactylorhiza baltica, and Dactylorhiza incarnata. Photo: 
Agnese Priede.
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Fig. 158 An example of landscape change caused by ceasation of traditional low-intensity 
agricultural practices. In the photo – Antiņciems village in the early 1990s. That 
time the currently overgrown grasslands were still used for hay making and 
grazing, some patches were utilized as arable lands and gardens. In the beginning 
of the 21st century, due to socio-economic changes the grasslands and fields were 
abandoned, however, the landowners were and still are interested in building up 
of this area. This means that the chance to preserve or to restore the traditional 
landscape is low. Photo: Andis Liepa.

Fig. 159 Distribution of Pimpinella saxifraga in the Ķemeri National Park.
Fig. 160 Distribution of Helictotrichon pubescens in the Ķemeri National Park.
Table 1 Number of species divided into families (in a alphabetical order).
Table 2 Nationally protected species in the Ķemeri National Park.
Table 3 Locally extinct species (the left column) and species that are most probably extinct 

(the right column) in the Ķemeri National Park.
Table 4 Peculiarities in distribution of some characteristic species related to specific 

environmental conditions. The first colomun (from above): coastal area; rivers, 
river banks and river valleys; dry, sandy soils (dry pine forests, dry grasslands 
and old fields); old-growth forests (old coniferous forests, wet deciduous forests); 
transitional mires and bog margins; raised bogs; calcareous soils; semi-natural 
grasslands and roadsides with grassland vegetation.  

Fig. 140 BIKS, grid network for biological inventories in Latvia, used since the 
1960s,overlapped with 1 × 1 km squares. Each BIKS network grid is attributed 
with a unique number – only those overlapping with the area of the Ķemeri 
National Park are shown in the map.

Fig. 141 The species division according to their origin (84% – native species, 12% – non 
native species (garden escapees); 4% – non-native species (casuals), <1% – native 
species that are sometimes cultivated in gardens. 

Fig. 142 The most widespread families of vascular plant species (with at least 10 species) 
in the Ķemeri National Park.

Fig. 143 Species divided into groups according to their affiliation to habitats. Generalized 
habitat types (vertical axis, from above: rock outcrops, pioneer communities, 
bare sand and dunes, arable lands and old fields, mires, shrublands, waters, 
wetlands (in general), ruderal habitats, forests, grasslands).

Fig. 144 Frequency of vascular plant species in the Ķemeri National Park (30% – rare, 14% 
– very rare, 4% – extinct, 7% – unknow, 17% – common, 13% – fairly common, 
15% – fairly rare).

Fig. 145 The division of vascular plant species in the Ķemeri National Park into the 
continentality groups. Vertical axis (from above): oceanic/littoral, sub-oceanic/
littoral, littoral, continental/littoral, unknown, sub-continental, continental, 
indifferent, oceanic, sub-oceanic.

Fig. 146 Hypericum hirsutum – the rarest among three Hypericum species in Latvia. This 
species is present only in the southern part of Latvia, usually found in deciduous 
or mixed forests and along forest roads. In the Ķemeri National Park, it had been 
found in a few localities in the southern part of the area. Photo: Agnese Priede.

Fig. 147 Lonicera caereula ssp. pallasii, a rare woody species found in only West Latvia 
and Coastal Lowland. In comparison to the rest of the country, it is relatively 
common the coastal part of the Ķemeri National Park. It growns in wet 
calcareous meadows and fens, sometimes also in wet deciduous forests. Photo: 
Agnese Priede.

Fig. 148 Distribution of Brachypodium pinnatum in the Ķemeri National Park.
Fig. 149 Distribution of Parnassia palustris in the Ķemeri National Park.
Fig. 150 Distribution of Honckenya peploides in the Ķemeri National Park.
Fig. 151 Distribution of Leymus arenarius in the Ķemeri National Park.
Fig. 152 Distribution of Arctostaphyllos uva-ursi in the Ķemeri National Park.
Fig. 153 Distribution of Epipactis atrorubens in the Ķemeri National Park.
Fig. 154 Distribution of Chamaedaphne calyculata in the Ķemeri National Park.
Fig. 155 Distribution of Drosera rotundifolia in the Ķemeri National Park.
Fig. 156 Distribution of Angelica archangelica in the Ķemeri National Park.
Fig. 157 Distribution of Rhamnus cathartica in the Ķemeri National Park.
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Fitosocioloģijas ietvaros augu sabiedrības tiek klasificētas. Visbiežāk izmantota 
Brauna-Blankē sistēma (arī Latvijā), kas augu sabiedrības klasificē hierarhiskā 
veidā: klase, rinda, savienība, asociācija (asociācija var tikt iedalīta vēl sīkākās 
vienībās).

Ekosistēma – biosfēras funkcionāla vienība, ko veido noteiktā teritorijā mītošie dzīvie 
organismi (biocenoze jeb sugu sabiedrība) un nedzīvā (abiotiskā) vide (augsne, 
mikroklimats, hidroloģiskie apstākļi u. c.) un kam raksturīga enerģijas plūsma un 
vielu aprite.

Fragmentācija – šeit – ainavas vai biotopa sadrumstalošanās, sadalīšana pēc formas sīkākos 
izmainītos un savstarpēji izolētos laukumos. Pretējs terminam „savienotība”.

Ģenerālistu suga, ģenerālists – šeit – suga, kas pielāgojusies plašam apstākļu spektram, 
sastopama dažādos apstākļos, nav specifiska. Parasti šīs sugas ir bieži sastopamas.

Invazīva suga – agresīva svešzemju izcelsmes suga, kas spēj savvaļā ātri savairoties, 
invadēt lielas teritorijas un dominēt pār vietējām sugām. Parasti invazīvu sugu 
izplatīšanās dabiskās vai daļēji dabiskās ekosistēmās saistīta ar biodaudzveidības 
samazināšanos, ekonomiskiem zaudējumiem, vai tās apdraud cilvēku veselību.

Kalcifīts – par augiem – tāds, kas pielāgojies augšanai ar kalciju bagātīgās augtenēs, bet 
nespēj augt izteikti skābās augsnēs.

Karbonātisks – kalcija karbonātu (CaCO3) saturošs.
Klase – šeit – fitosocioloģijā izmantota augstākā hierarhiskā vienība (skat. Fitosocioloģija).
Makrofīts – vaskulārais augs, sporaugs, makroskopiskā aļģe un ūdens sūnaugs, kas pilnīgi 

vai daļēji piemērojies dzīvei ūdenī un saskatāms ar neapbruņotu aci.
Mezotrofs – ar augu barības vielām vidēji bagāts (skat. arī Eitrofs un Oligotrofs).
Neofīts – svešzemju augu sugas, kas Latvijā ienākušas, sākot ar 17. gadsimtu. Rietumeiropā 

par neofītiem tiek uzskatītas sugas, kas parādījušās Eiropā pēc 1492.  gada vai 
1500. gada, bet Ziemeļeiropā – pēc 17. gs. vidus vai 18. gs. sākuma.

Oligotrofs – ar barības vielām, īpaši ar slāpekli un fosforu, nabadzīgs (augsnes, ūdeņi).
Populācija – vienas sugas indivīdu kopums, kas dzīvo noteiktā ģeogrāfiskajā teritorijā  

un kam ir iespēja savā starpā brīvi krustoties  (nav barjeru, kas liegtu vienam 
indivīdam sastapt citu indivīdu pārošanās laikā). 

Rinda – šeit – fitosocioloģijā izmantota otra augstākā hierarhiskā vienība (skat. 
Fitosocioloģija).

Ruderāls augs – nezālieņu (izgāztuvju, pamestu teritoriju, būvlaukumu, aizaugušu 
lauksaimniecības zemju) augs.

Savienība – šeit – fitosocioloģijā izmantota trešā augstākā hierarhiskā vienība (skat. 
Fitosocioloģija).

Taksons – vienība, ko veido organismu kopums ar līdzīgām morfoloģiskām pazīmēm 
(piemēram, suga, ģints).

Traucējums, arī ekoloģisks traucējums – īslaicīgas vides apstākļu pārmaiņas, kas rada 
lielākas vai mazākas pārmaiņas gan nedzīvās vides apstākļos, gan vidi apdzīvojošo 
organismu kopumā (piemēram, augsnes sarakņāšana, degšana, pļaušana).

Vaskulārie augi – ziedaugi un paparžaugi; augi, kam ir vadaudi.

JĒDZIENU SKAIDROJUMS 

Adventīva suga – nejauši ievazāta svešzemju (citzemju) izcelsmes suga.
Aizsargājama suga – šeit – suga, kas iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas pēdējā publicētajā 

redakcijā (Andrušaitis (red.) 2003) un/vai Ministru kabineta 14.11.2000. 
„Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu”, un/vai 21.05.1992. Padomes Direktīvas 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) II 
un V pielikumā.

Allohtona suga – vietējās izcelsmes suga.
Arheofīts – svešzemju augu suga, kas Latvijā ieceļojusi līdz 17. gs. – Kurzemes hercogistes 

uzplaukuma laikam. Rietumeiropā kā laika robežlīnija tiek izmantota K. Kolumba 
atgriešanās no Jaunās pasaules – 1492.  gads vai 1500.  gads. Ziemeļeiropā šī 
robežlīnija novilkta ap 17. vai 18. gs. sākumu, kas saistīts galvenokārt ar botānisku 
rakstītu avotu trūkumu agrākos laika periodos.

Autohtona suga – svešzemju (citzemju) izcelsmes suga.
Asociācija – šeit – fitosocioloģijā (skat. Fitosocioloģija) izmantotā hierarhiskā pamatvienība 

ar noteiktu sugu sastāvu un struktūru, sastopama noteiktos vides apstākļos (skat. 
arī Augu sabiedrība).

Augu sabiedrība (= cenoze) – augu sugu kopums, kas veido homogēnu, dabā pēc pazīmēm 
nošķiramu vienību un sastopama noteiktos vides apstākļos.

Biotops – zemes virsmas nogabals ar līdzīgiem nedzīvās un dzīvās vides apstākļiem un 
noteiktu sugu kopumu. Šajā grāmatā izmantots arī sinonīms dzīvotne.

Dabisks zālājs – zālājs (pļava, ganība), kurā augājs veidojies spontāni, bez mērķtiecīgas 
iekultivēšanas, sēšanas vai cita veida intensīvas ielabošanas. Latvijas apstākļos 
par dabiskiem tiek saukti arī spontāni veidojušies zālāji, kur augājs attīstījies 
ilgstošā dabisko procesu, cilvēka darbības (apsaimniekošanas) un mājdzīvnieku 
mijiedarbībā. Ilgā laika posmā, regulāri pļaujot un/vai ganot, dabiskie zālāji 
izveidojas arī līdumu un atmatu vietās.

Dārzbēgļi – kultūraugi (lauksaimniecības kultūras un dekoratīvie augi), kas pārgājuši 
savvaļā un spēj vairoties bez cilvēka palīdzības.

Dzīvotne – noteiktu specifisku abiotisku un biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga 
eksistē ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā. Skat. arī Biotops.

Eitrofs – ar barības vielām bagātīgs vai pārbagāts.
Endēma suga – suga, kuras areāls aizņem ierobežotu ģeogrāfisku apgabalu.
Fitosocioloģija – zinātnes nozare, kas pēta augu sabiedrības, to sastāvu un attīstību. 
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Birkmane K. 1959. Neaizmirstules – Myosotis L. K. Grām.: Galenieks P. (red.) Latvijas PSR 
flora II. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 91-119.

Briede A. 2016. Latvijas klimats un tā mainības raksturs. Grām.: Kļaviņš M., Zaļoksnis J. 
(red.) Klimats un ilgtspējīga attīstība. Latvijas Universitāte, Rīga, 55–95.

Bumbure M. 1955. Gundegu dzimta – Ranunculaceae Juss. Grām.: Galenieks P. (red.) 
Latvijas PSR flora II. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 229-281.

Bumbure M. 1957. Naktssveču dzimta – Onograceae Lindl. Grām.: Galenieks P. (red.) 
Latvijas PSR flora III. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 333-352.

Caune V., Priede A. 2015. Veģetācijas izmaiņas Lielupes palienes zālāju apsaimniekošanas 
rezultātā Ķemeru Nacionālajā parkā. Grām.: Upju palieņu atjaunošana un 
apsaimniekošana: LIFE+ projekta „Dviete” pieredze. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 51-61.

Cepurīte B. 2003a. Latvijas vaskulāro augu flora. Skarblapju dzimta (Boraginaceae), 
verbēnu dzimta (Verbenaceae). Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Botānikas 
laboratorija, Rīga.

Cepurīte B. 2003b. Sīkziedu neaizmirstule Myosotis sparsiflora Pohl. Grām.: Andrušaitis G. 
(red.) Latvijas Sarkanā grāmata. 3. Vaskulārie augi. Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts, Rīga, 468-469.

Cepurīte B. 2003c. Vīru dzegužpuķe Orchis mascula (L.) L. Grām.: Andrušaitis G. (red.) 
Latvijas Sarkanā grāmata. 3. Vaskulārie augi. Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts, Rīga, 584–585.

Cepurīte B. 2005. Latvijas vaskulāro augu flora 7. Orhideju dzimta (Orchidaceae). Latvijas 
Univeritātes Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija, Rīga.

Cepurīte B. 2006. Latvijas vaskulāro augu flora 8. Lūpziežu dzimta (Labatiae). Latvijas 
Univeritātes Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija, Rīga.

Cepurīte B. 2008. Latvijas vaskulāro augu flora 10. Kaķastu dzimta (Amaranthaceae), 
magoņu dzimta (Papaveraceae), matuzāļu dzimta (Fumariaceae), vējmietiņu dzimta 
(Lythraceae), drudzeņu dzimta (Gentianaceae), puplakšu dzimta (Menyanthaceae), 
viju dzimta (Cuscutaceae). Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Botānikas 
laboratorija, Rīga.

Cepurīte B. 2014. Latvijas vaskulāro augu flora 12. Graudzāļu dzimta (Gramineae). Latvijas 
Universitātes Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija, Rīga.

DAP 2002. Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plāns. CarlBro,  Rīga (ar 
pielikumiem).

Druvietis R. 1944. Jaunais Kaņieŗa ezers. Meža Dzīve Nr. 01-02, 01.01.1944.
Eglīte Z., Šulcs V. 2000. Latvijas vaskulāro augu flora. Staipekņu nodalījums 

(Lycopodiophyta), kosu nodalījums (Equisetophyta), saldsaknīšu (paparžu) 
nodalījums (Polypogiophyta). Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Botānikas 
laboratorija, Rīga.

Eglīte Z. 2003. Vienkāršā ķekarpaparde Botrychium simplex E. Hitchc. Grām.: Andrušaitis 
G. (red.) Latvijas Sarkanā grāmata. 3. Vaskulārie augi. Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts, Rīga, 82–83.

Eleksis A. 1957. Krustziežu dzimta - Leguminosae. Grām.: Galenieks P. (red.) Latvijas PSR 
flora II. Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 302-381.

Eņģele L. 2000. Najādu „uzbrukums” Slokas un Kaņiera ezeriem. ezeri.lv.
Eņģele L., Zviedre E. 2000. Jūras najādas Najas marina L. sabiedrības dažos Piejūras 

zemienes ezeros. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Latvijas 
Universitātes 59. zinātniskā konference. Latvijas Universitāte, Rīga, 50–52.
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1. Ādamsala
2. Akacis
3. Akmeņradziņu ezeri
4. Andersala
5. Antiņciems (= Antiņi)
6. Bigauņciems
7. Čaukciema kapi
8. Čaukciems (= Čaukas)
9. Dinkas
10. Dubļukrogs
11. Duckopji
12. Dumbrāji
13. Dundurpļavas
14. Dunduru-Draviņu karjers
15. Dūņieris
16. Dvīņu sala
17. Džūkste 
 (lejtecē saukta par Kauguru  
 kanālu)
18. Fazāni
19. Gausās Jūdzes Aklais ezers
20. Grebji
21. Griķi
22. Izkopi
23. Jāņkrogs
24. Jāņupīte
25. Jaunķemeri
26. Jaunodiņi
27. Jaunslavieši
28. Kadiķi
29. Kaķkalni
30. Kalimbji
31. Kaļķis (= Plostmuiža)
32. Kalnciema tilts
33. Kaņiera pilskalns
34. Kaņieris
35. Kašķu purvs
36. Kaugurciems
37. Kauguri
38. Kauguru kanāls 
 (= Džūkste)
39. Krāčkalnu ezers
40. Krāču kalni
41. Kūdra

42. Kugrainis
43. Kungu ceļš
44. Ķemeri
45. Ķemeru kapi
46. Ķemeru pagrieziens
47. Ķemeru tīrelis 
 (= Lielais Ķemeru tīrelis)
48. Labais purvs
49. Lāču strauts
50. Lapmežciems
51. Līdači
52. Līdumnieki
53. Liekņas
54. Lielaitiņi
55. Līkaušķu strauts
56. Līkumciems
57. Liliju ezers
58. Lustūžkalns
59. Mazezers 
60. Mārtiņa kapi
61. Medniekpļavas
62. Medupīte
63. Melnragi
64. Melnragu rīkle
65. Meža māja
66. Mežkalni
67. Mežmaļi
68. Mežsarmas
69. Milzkalne
70. Mucenieki
71. Niedruliekņa
72. Odiņi
73. Odiņu-Pavasaru polderis
74. Ogu purvs
75. Pārupji
76. Pavasari
77. Pilkas
78. Pūšu ezers
79. Pūšu purvs
80. Putnezers
81. Radziņciems
82. Ragaciems
83. Raganu purvs
84. Riekstu pussala

85. Riekstu sala
86. Robežakmens
87. Rotkaļi
88. Sahalīnes dīķis
89. Samuloms
90. Sanatorija „Līva” 
(bijusī sanatorija)
91. Sausupji
92. Seklais purvs
93. Sēra dīķi 
 (= Raganu purva Sēra dīķi)
94. Siliņi
95. Siliņpļavas
96. Siliņupe
97. Skudrupīte
98. Skujupīte
99. Slocene 
(lejtecē arī Pulkaine)
100. Sloka
101. Slokas Aklais ezers
102. Slokas ezers
103. Slokas purvs 
 (= Vecais purvs)
104. Smārde
105. Smārdes dzirnavas
106. Smārdes Kūdra
107. Smārdes tīrelis 
 (= Mazais tīrelis)
108. Smārdeskrogs
109. Starpiņupe
110. Stirnupīte
111. Sumragi
112. Tīreļa rezervāts
113. Valguma ezers
114. Vecais Ķemeru ceļš
115. Vecminsteri
116. Vecslocene
117. Vēršupīte
118. Zaļais purvs
 (purva ziemeļu daļa - arī  
 Čaukciema purvs)
119. Zaļā kāpa
120. Ziemeļi
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