Biedrība „Gaujas ilgtspējības attīstības biedrība”

Spriņģuiela 4,

2021. gada 30. augustā.

Līgatne, LV-4110

SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBAS JOMAS EKSPERTA ATZINUMS
par projekta „Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs” iespējamo ietekmiuz
īpaši aizsargājamām dabasteritorijām,īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, iespējamo
ietekmiuz tīrāmo ūdensobjektu paredzētās darbības ietvaros, kā arī iespējamo ietekmiuz
apkārtējiem ūdensobjektiem.

Atzīnums sagatavots, balstoties uz 2010. gada 30. septembra Ministru Kabineta noteikumiem
Nr. 925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās
minimālās prasības”, kas izdoti saskaņā ar „Sugu un biotopu aizsardzības likuma” 4. panta
17. punktu.
Šis atzinumstiks sniegts par tekošiem ūdeņiem un bezmugurkaulniekiem.
Pētāmā teritorija: Gauja ir Latvijas garākā upe (440 km), vidustecē robežupe ar Igauniju.
Sākas Vidzemes augstienē. Upe ietek Rīgas jūras līcī. Gaujas upes kritums ir 234 m
(vidējais kritums 0.517 m/km). Upes sateces baseins ir 9800 km”. Gaujaiir vairākas pietekas

(kreisajā krastā 25 pietekas, labajā krastā 19 pietekas). Gauja ir vēsturiski zināma kā īpaši
labvēlīga vide lašveidīgo zivju nārstam gaujas baseinā. Uz Gaujas ir uzbūvētas 9 mazās
hidroelektro stacijas (avots: www.gaujasfonds.lv).
Gauja atbilst prioritāro zivju ūdeņu statusam. Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros
nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai
nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Prioritāro zivju ūdeņu (upju posmu un
ezeru) saraksts, kā arī to ūdens kvalitātes normatīvi, ir noteikti MK not. Nr.118 (12.03.2002.) 2.1
un 3.pielikumā (avots: LVĢMC).

Teritorijas apsekojums: Gaujas upes apsekojums paredzamās darbības vietā veikts 2021.
gada 13. augustā, laika apstākļi — saulains, neliels vējš, silts +21"C. Apsekošanas laiks no
14:00 līdz 16:00. Apsekojumsveikts veģetācijas sezonaslaikā.

Apsekojot teritoriju, izmantota maršruta metode, veikta paredzamās darbības vietas un tās

apkārtnes apskate. Papildus veikta fotofiksācija, zoobentosa un ūdensaugu paraugu ievākšana
ar skrāpi.

Atzinuma pasūtītājs: Biedrība „Gaujas ilgtspējības attīstības biedrība”, Spriņģu iela 4,

Līgatne, LV-4110.

Atzinuma sniegšanas mērķis: apsekojumsveikts pēc biedrības „Gaujas Ilgtspējīgas attīstības
biedrība” lūguma, lai novērtētu Gaujas upestīrīšanas darbu (labais krasts (GPS 57.423675,
26.367799 līdz 57.423057,26.363804, ar kopējo ūdensteces platību 1.20 ha, izņemot salu)
iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabasteritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un
biotopiem, iespējamo ietekmi uz tīrāmo ūdensobjektu, kā arī iespējamo ietekmi uz
apkārtējiem ūdensobjektiem. Kadastra Nr. 36900050064.

Teritorijas statuss: paredzētās darbības teritorija ietilpst īpaši aizsargājamā dabasteritorijā —
„Ziemeļgauja”. Darba veicamāteritorija atrodas dabas parka zonā.
Īssparedzētās darbības apraksts:

Plānots veikt apsaimniekošanas darbus, lai atjaunotu zivju dabisko atražošanos un labvēlīgu
vidi upē dzīvojošām zivju sugām. Upes apsaimniekošanasietvarostiks attīrīta upes gultne no
blīvā ūdensaugu aizauguma un sanesumiem. Apsaimniekošanas darbu pajoms- 1,20 ha.
Ūdensaugu izņemšanai plānots izmantottraktoru. Izņemtā materiāla aizvešanaitiks izmatota
mašīna vai traktors. Krasta līnija netiks pārveidota. No upes izņemtais materiāls tiks
novietotas pagaidu uzglabāšanasvietās, virs palu zonas. Tādējādi organiskās vielas nenonāks
atpakaļ upē. Īsā laika periodā izņemtais materiāls no pagaidu uzglabāšanasvietastiks aizvests
prom uz pieguļošās privātās teritorijas īpašumu, ar mērķi uzlabot augsni īpašumā. Īpašums
neatrodas Gaujas aplūstošajā zonā.

Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts: Apsekota Gaujas upē paredzamās darbības vieta. Pie
apsekotās darba zonas var piekļūt pa zemes ceļu ar mašīnu vai kājām. Upi ieskauj lēzeni
krasti, kas apauguši ar kokiem,kā arī virsūdens un sauszemes augiem.

Upes grunts ir akmeņaina, vietām smilšaina. Visā apsekotajā upes posmāir izveidojies blīvs
ūdensaugu segums. Blīvo ūdensaugu audžu dēļ, izveidojies biezs dūņu slānis, kas nav
piemērots biotops zivju nārsta vietām. Zem dūņu slāņa atrodas smilšaina grunts un oļi. Upes
grunts ir nelīdzena, ar dziļākām un seklākām vietām. Vidējais dziļums ir 1 m, atsevišķās
bedrēs dziļums pārsniedz 1 m. Apsekotajā teritorijā konstatēta smilšainasala, kas ir apaugusi
ar sauszemes un virsūdens augiem. Projekta ietvaros salā netiks veikti apsaimniekošanas
darbi.

Apsekotajā upes daļā piekrastē konstatēts liels daudzumsvirsūdens augu audžu, kas sastāvēja
no ezera meldra Scirpus lacustris, dižās ūdenszāles Glyceria maxima, grīslis Carex sp. Upē
tika konstatētas vairākas iegrimušo un peldošo ūdensaugusugas: spožā glīvene Potamogeton
lucens, krokainā glīvene Potamogeton crispus, ķemmveida glīvene Potamogeton pectinatus,
mieturu daudzlape Myriophyllum verticillatum, ūdenssūna Fontinalis sp., kā arī parastā
mazlēpe Hydrocharis morsus-ranae. Visā apsekotajā teritorijā grunts ir blīvi pārklāta ar
ūdensaugiem. Augu audzes uz grunts uzkrāj detrīta un dūņu slāni.
Jāatzīmē, ka ezera meldri Scirpus lacustris veido ļoti blīvu segumu un darbojas kā dabīgie
„ķērāji”, kas neļauj upei pilnvērtīgiattīrīties un veido sanesumus.

Zoobentosa stāvoklis paredzētās darbības teritorijā: Analizējot zoobentosa faunastisko
sastāvu tika konstatēti 32 organismu taksoni. Pēc taksonu daudzveidības dominēja
viendienītes Ephemeroptera - 10 sugas, moluski Mollusca - 7 sugas, Trichoptera (makstenes)
— 6 sugas, spāres Odonata - 4 sugas. Pārējās grupas pārstāvji no 1 līdz 2 sugām.
Analizējot zoobentosa kā zivju berības bāzi, jāsecina, ka paraugošanas vietā dominē
viendienītes (masveidā konstatēta Baetis niger un Baetis rhodani), moluski (masveidā
konstatēta Bithynia tentaculata un Sphaerium corneum), makstenes (masveidā konstatēta

Hydropsyche angustipennis) un odu kāpuri (3,0 — 5,0 g/m”). Jāatzīmē, ka analizējot
zoobentosu kā barības bāzi aprēķinos tika ņemti bentosa organismi ar indivīda svaru, kas ir
mazāks par 1,0 g. Organismi ar lielāku indivīdu svaru barībā praktiski netiek izmantoti.
Paredzētajā darba izstrādes vietā vidējā biomasa upē ir 16,0 g/m”, kas zoobentosu novērtē kā
bagātu. Biomasasrādītāji norāda, ka veicamie darbi zivju barības daudzumu upē neietekmēs
un tā paliks iepriekšējā stāvoklī. Zoobentosa daudzveidībair labvelīga zivju barības bāzei, jo
dominējošās zoobentosa grupastiek izmantotas kā zivju barība.

Izņemot ūdens augu un dūņu slāni, uz brīdi radīsies neapdzīvots laukums, bet zoobentosa
organismiir ļoti kustīgi un ātri to apdzīvos. Praktiski paliks tās pašas upei raksturīgās sugas.
Ņemotvērā, ka kopējais izstrādes laukumsir neliels (1.20 ha), salīdzinot ar upes garumu (452
km), tad ekosistēmas nostabilizēšanās notiks ātri.
Gan ūdensaugu, gan zoobentosa sugu sastāvs raksturīgs eitrofām — barības vielām bagātām
ūdenstilpēm. Izpētes teritorijā konstatētās sugas ir Latvijā plaši izplatītas un bieži sastopamas.
Konstatēta viena bezmugurkaulnieku suga, kura ir iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā —
upes raibgliemezis Theodoxus fluviatilis. Aizsargājamā suga konstatēta nelielā daudzumā, no
ūdensaugu aizauguma brīvajās vietās. Veicot upes apsaimiekošanas darbus, suga netiks
iznīcināta, jo notiks strauja īpatņu atjaunošanās no blakus esošajām teritorijām. Pateicoties
savam mazajam izmēram, lielākā daļa darbības zonā eksistējošie indivīti netiks iznīcināti.

Jāatzīmē, ka ar dūņām un blīvām ūdens augu audzēm apklātajās vietās šis bezmugurkaulnieks
nav atrodams.
Konstatētās īpaši aizsargājamās augu sugas: plānotās darbībasteritorijā īpaši aizsargājamas
sugas nav konstatētas.

Konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi: vadoties pēc projekta "ES nozīmes aizsargājamo
biotopu inventarizācija Latvijā" ietvaros iegūtajiem rezultātiem, kas pieejami DAP dabas datu
pārvaldības sistēmā *OZOLS”, upe atbilst ES aizsargajamam biotopam 3260_2 Upju
straujteces un dabiski upju posmi. Arī apsekošanas laikā upe atbilst aizsargājamā biotopa
kritērijiem.
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu „Ozols” darbu
veikšanas zonai pieguļ ĪADT „Vidagas dolomīta atsegumi” Tā kā plānotā apsaimniekošanas
darbība tiks beigta tieši pirms esošās teritorijas, kā arī veicot attīrīšanas darbus krasta līnija
netiks izmainīta, paredzētā darbība neietekmēsšo biotopu.
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu „Ozols” blakus
veicamo darbu zonai, upes labajā krastā tieši pieguļ īpaši aizsargājamais biotops 91E0*
Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži). Tā kā krasta līnija netiks izmainīta,
paredzētā darbība neietekmēsšo biotopu.
Apdraudošie faktori: Veicot grunts izlīdzināšanas un tīrīšanas pasākumus upē, ir ieteicams
izvākto materiālu (dūņas, ūdensaugus u.c.) aizvākt no piekrastes zonas, lai mazinātu izraktā
materiāla ieplūšanu atpakaļ upē un nerastos uzduļķojums un bagātināšanās ar biogēniem
elementiem. Virsūdens augi jānovieto ārpus palu zonas.

Secinājumi un nosacījumi:

1. Plānotās darbības teritorija atbilst ES aizsargajamam biotopam 32602 Upju
straujteces un dabiski upju posmi.
2. Plānotās darbības teritorijā ir konstatēta īpaši aizsargājamā bezmugurkaulnieku suga —
upes raibgliemezis Theodoxus fluviatilis. Upes apsaimniekošanas darbi praktiski
neietekmēsesošās sugas populāciju upē.
3. Plānotā Gaujas upes ūdensaugu attīrīšanas darbi neradīs negatīvu ietekmi uz Gaujas
upes ekoloģisko stāvokli un dzīvotnēmtajā, kā arī neizmainīs biotopa statusu.
4. Paredzētās darbības apjomi ir nelieli, tādēļ upes apsaimniekošanas darbi neradīs
negatīvu ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem.
5. Paredzētā darbība neradīs negatīvu ietekmiuz īpaši aizsargājamām dabasteritorijām.
6. No upes izņemtais materiāls jāizvāc no upes un jānovieto ārpus palu zonas, lai tie
netiktu ieskaloti atpakaļ upē.
7. Gaujas upes zivju barības bāze ir pietiekoši liela salīdzinot ar upes vidējo biomasu
(16,0 g/m'). Tādēļ, izņemot ūdensaugus un dūņas nelielā upes teritorijā, neradīsies
negatīva ietekme uz zoobentosa biomasas krājumiem.
Atzinumssagatavots un parakstīts uz 6 lappām 2 eksemplāros.

Atzinumam pievienoti 2 pielikumi (l.pielikums — fotomateriāls; 2.pielikums —
kartogrāfiskais materiāls, izdruka no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības
sistēmas OZOLS).
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Ekspertasertifikāta Nr. 149, izsniegts Dabas aizsardzības pārvaldē, eksperts tiesīgs sniegt
atzinumuspar biotopu grupām: tekoši saldūdeņi un stāvoši saldūdeņi; sugu grupu:
bezmugurkaulnieki (22.04.2016. — 09.05.2024.).
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Sugu un biotopi aizsardzības jomas eksperte

Eksperta sertifikāta Nr. 193, izsniegts Dabas aizsardzības pārvaldē, eksperts tiesīgs sniegt
atzinumuspar biotopu sugu grupu: bezmugurkaulnieki (10.05.2019. — 09.05.2022.).
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1. pielikums

Gaujas upes apsekojamāteritorija, kur paredzēta upestīrīša.
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Skats uz veicamo darbības zonu — blīvo ūdensaugu
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Blīvais ezeru meldru aizaugumsuz dūņu slāņa.
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