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Krustkalnu rezervāts

Teiču rezervāts

Teiču un Krustkalnu dabas rezerv āti Latvijas kart ē



Teiču dabas rezerv āts

Purvi – 77%
Meži – 20%
Ūdenstilpes – 2%
Pļavas – 1%
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Krustkalnu dabas rezerv āts

Mārciena

Ļaudona

Meži – 93% 
Pļavas – 4%
Ūdenstilpes – 2%
Purvi – 1%



• Teiču un Krustkalnu rezerv ātos liel ākā daļa pļavu saist ītas ar 
vecām mājviet ām, kuras sen nav intens īvi apsaimniekotas.

• Kopš rezerv ātu dibin āšanas p ļavas apsaimniekoja tiem 
blakusesošie iedz īvot āji- p ļaujot sienu fragment āri un 
neregul āri

• Teiču dabas rezerv āta administrācija nodrošin āja da ļēju p ļavu 
pļaušanu, lai t ās neaizaugtu

• Apsaimniekošana nebija metodiski pamatota

• Nebija datu apkopojuma par apsaimniekošanas darb ībām

• Daudzas p ļavas strauji aizauga, p ļauto p ļavu plat ības 
samazin ājās

Rezervātu p ļavu apsaimniekošana 
pirms LIFE projekta



• Krustkalnu rezerv ātā pirm ās p ļavu veģetācijas uzskaites 
veiktas 1996.gad ā, Teiču rezerv ātā - 1999.gadā. Izmantoti 
1984.gada mežierīc ības dati.

• Pļavu veģetācija tika v ērtēta pēc Brauna-Blank ē metodes. 
Izveidota Tei ču rezerv āta zālāju datu b āze programm ā
TURBOVEG. Atseviš ķās apsaimniekotaj ās p ļavās ir veikta 
veģetācijas uzskaite 1999., 2001. un 2003.gad ā.

• Katrai p ļavai ir sast ādīts kop ējais l īdz 2003.gadam konstat ēto 
sugu saraksts un nov ērtēta Eiropas noz īmes aizsarg ājamo 
biotopu plat ība. 

Pļavu veģetācijas izp ēte

2000.gadā, uzsākot Latvijas dabisko z ālāju inventariz āciju, 
konstat ēts, ka abos rezerv ātos saglab ājuš ās relat īvi 
daudzveid īgas p ļavas. L īdzīgos apst ākļos ārpus rezerv ātiem 
parasti ir bijusi aramzeme, kas p ārtraukta apsaimniekot p ēc 
1992.gada.

Rezervātu p ļavām ir iev ērojama noz īme kā putnu un 
zīdītājdz īvnieku barošan ās un atp ūtas viet ām.



Konstat ētās dabas v ērt ības

ES noz īmes aizsarg ājamie biotopi

• Sugām bagātas atmatu p ļavas
• Mēreni mitras p ļavas
• Eitrofas augsto lakstaugu audzes
• Sugām bagātas vilkak ūlas p ļavas smilšain ās augsn ēs
• Palieņu p ļavas
• Sausas p ļavas ka ļķainās augsn ēs
• Mol īniju p ļavas uz ka ļķainām, kūdrain ām vai m ālainām augsn ēm
• Kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri



Konstat ētās dabas v ērt ības

Aizsarg ājamie augi

• Pļavas linlape
• Sib īrijas skalbe
• Melnā dedesti ņa
• Jumsti ņu gladiola
• Odu gimnad ēnija
• Zaļziedu naktsvijole
• Smarž īgā naktsvijole
• Baltijas dzegužpirkst īte 
• Stāvlapu dzegužpirkst īte
• Plankumain ā dzegužpirkst īte
• Lēzeļa lipare
• Rūsganā melncere
• Buksbauma grīslis
• Dižā aslape



Odu gimnad ēnija Jumsti ņu gladiola



Pļavas linlape Sib īrijas skalbe



Rūsganā melncere Lēzeļa lipare



Konstat ētās dabas v ērt ības

Aizsarg ājamie putni

• Grieze
• Orman ītis
• Rubenis
• Mednis 
• Dzērve
• Lielā gaura
• Mazais ērglis
• Urālpūce
• Bikšainais apogs
• Apodzi ņš
• Brūnā čakste



Plāns izstrā dāts LIFE projekt ā “Dabas aizsardz ības pas ākumu 
nodrošin āšana Teiču reģionā” (2002-2004)

• Apsaimniekošanas pas ākumu uzskaite katru gadu 37 p ļavās. 
Rezult ātu uzkrāšana kartogrāfiskaj ā datu b āzē un izmantošana
līdzek ļu izlietošanas un ES atbalsta apjoma noteikšanai. 
Pasākumu efektivit ātes nov ērtēšana.

• Pļavu veģetācijas monitorings reizi 2 gados 10 p ļavās. 
Veģetācijas aprakstu datu b āzes papildin āšana, veģetācijas
dinamikas nov ērtēšana.

• Augu sugu inventariz ācija reizi 5 gados 37 p ļavās. Neielaboto
pļavu indikatorsugu, aizsarg ājamo sugu sastopam ības izmai ņu
novērtēšana.

Pļavu biotopu aizsardz ības pl āns

Galvenie monitoringa virzieni:



Rezervātu p ļavu apsaimniekošana p ēc 
LIFE projekta

299,38Kopā pļavas pēc datub āzes

41,34Pļavas, kas nav lauku blokos

3130,38Plat ības bez atbalsta

62?
Biolo ģisk ās daudzveid ības uztur ēšana zālājos
(BDUZ)

67205,67
Apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardz ības
nolūkā (AIVAN)

70227,66Vienotais plat ības maks ājums (VPM)

101258,04Mazāk labv ēlīgo apvidu atbalsts (MLA)

101258,04Lauku atbalsta dienestam 2005.gad ā deklar ētā LIZ 

Lauku
skaits

Plat ība
(ha)



Uzsākot m ērķtiec īgu apsaimniekošanu, s ākotn ēji tika nov ērtēta
pļavas vērt ība:

-biolo ģisk ā (sugu daudzveid ība)
-ainavisk ā (atklāta ainava)

1.etaps
Apsaimniekošanas uzs ākšana:
- ja p ļavai biolo ģiska v ērt ība - krūmu, z āles p ļaušana un aizv ākšana
- ja p ļavai ainaviska v ērt ība  - krūmu ciršana, dedzin āšana kaudz ēs;

- zāles p ļaušana, atst ājot p ļavā

Apsaimniekošanas pas ākumu datu b āze

2.etaps
Apsaimniekojot p ļavas nākamajos gados:

- atvašu p ļaušana/ciršana 
- pļaušana ar z āles/siena izv ākšanu
- pļaušana bez z āles/siena izv ākšanas



Apsaimniekošanas pas ākumu datu b āze

Pļavas poligona ieraksta lauks katru gadu tiek papildin āts ar
atbilstošu inform āciju:

-veiktais pas ākums
-iemesls, k āpēc kaut kas nav izdarīts p ēc plāna

Piemēram, vienu p ļavas st ūri 
sarakušas meža c ūkas - nevar 
nop ļaut.
Šis p ļavas poligons tiek 
sadal īts divos, attiec īgi datu 
bāzē ievad īta
inform ācija.



Nop ļauts, siens ru ļļos

Nop ļauts, siens ru ļļos

nav p ļauts 2004- c ūku rakumu d ēļ

Nav p ļauts

Nav nekas dar īts

Pļaušana, siena v ākšana

Pļaušana, siena v ākšana

Krūmu ciršana

Krūmu ciršana

Apsaimniekošanas pas ākumu datu b āze

Izdarīts 2004.gadā

Plānots 2005.gadā



Apsaimniekošanas pas ākumu datu b āze

Plānots 2002.gadā

Krūmi/koki

pļava

Plānots 2005.gadā

pļava

atvašu pļaušana

koki



Datu pielietošana n ākotn ē

-plānots esoš ās datu b āzes papildin āt katru gadu un izmantot
par pamatu apsaimniekošanas pas ākumu monitoringam

-izveidotajai datub āzei tiek piesaist īti:
*līdz šim veiktie apsaimniekošanas pas ākumi
*pļavu monitoringa dati

Iegūtie rezult āti kalpos par pamatu p ļavu apsaimniekošanai, kas
vērsta uz biolo ģisk ās daudzveid ības palielin āšanu, saglab āšanu un
veģetācijas stabiliz ēšanu



Probl ēmas

Nepieciešams nov ākt, dažk ārt jādedzina
Svarīga darba kvalit āte tālākai apsaimniekošanai
Nevienm ērīgā aizaugum ā grūti noteikt darba apjomu

Krūmu ciršana



Pļaušana

Probl ēmas

Nepieciešama speci āla tehnika smagiem apst ākļiem
Dabas apst ākļi ne vienm ēr ļauj realiz ēt iepl ānoto
Rezervāta p ļavās grūti sav ākt sienu, nav kur to likt



Paldies par uzman ību!


