Dabas lieguma

Durbes ezera
pļavas
dabas vērtības un to
apsaimniekošana

a

Dabas liegums “Durbes ezera pļavas”
Izveidots:

2004. gadā

Platība:

596 ha

Atrašanās vieta:

Kurzemē, Lāņupes un Durbes ezera palienē, Liepājas rajona Durbes novadā, Dunalkas
un Vecpils pagastā.

Statuss:

dabas liegums, Natura 2000 teritorija un putniem starptautiski nozīmīga vieta “Durbes
ezera pļavas”.

Nozīmīgākās dabas vērtības:

putnu migrācijas laikā dabas liegums ir nozīmīgs migrējošiem putniem kā apstāšanās,
atpūtas un barošanās vieta. Migrācijas laikā liegumā uzturas liels skaits ūdensputnu, jo
īpaši zosis, gulbji un dzērves. Te konstatēti 4 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami biotopi
un 43 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas (4 augu, 1 tauriņu, 1 spāru un 36
putnu sugas). Liegumā konstatētas 5 Latvijai retas tauriņu sugas.

Pasaulē apdraudētā putnu suga – ķikuts – Latvijā sastopams tikai palieņu pļavās. Kurzemē tas ir tik pat kā jau izzudis.
Durbes ezera pļavās ķikuts novērots 2006. gada pavasarī un var cerēt, ka pēc palieņu pļavu atjaunošanas un turpmākas
apsaimniekošanas šī vieta kļūs tam piemērota.

- ķikutu riesta vietas
- iespējams, izzudušās ķikutu riesta vietas

Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFEDaba projekta “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” ietvaros. Diemžēl
neatrisinātu konfliktsituāciju dēļ starp dabas aizsardzības un saimnieciskajām interesēm plāns nav saskaņots
atbilstošajās valsts institūcijās un līdz ar to nav apstiprināts.
Plānu izstrādātāja Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Plāna izstrādi vadīja Rolands Lebuss.
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Dabas lieguma “Durbes
ezera pļavas” un tā
apkārtnes iedzīvotāji,
zemes īpašnieki un citi
interesenti!
Šī izdevuma mērķis ir sniegt jums
informāciju par dabas lieguma
“Durbes ezera pļavas” dabas vērtībām
un pasākumiem, kas veicami šo
vērtību saglabāšanai. Tieši no cilvēku,
īpaši no zemes īpašnieku, lietotāju,
pašvaldības pārstāvju un dabas
lieguma apmeklētāju attieksmes ir
atkarīga dabas lieguma nākotne.
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas”
dabas aizsardzības plāns izstrādāts
Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFEDaba projekta “Latvijas palieņu pļavu
atjaunošana ES prioritāro sugu un
biotopu saglabāšanai” laikā. Plānu
izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas
biedrība. Dabas aizsardzības plāns ir
apjomīgs dokuments, kurā aprakstītas
dabas liegumā pārstāvētās dabas
vērtības un izstrādāts pasākumu plāns
šo dabas vērtību saglabāšanai. Plāna
izstrādātajā versijā pausta vērtīga
informācija un atbildēts uz jautājumu,
kas jādara, lai veicinātu unikālās dabas
līdzāspastāvēšanu ilgā nākotnē. Šī
brošūra palīdzēs jums labāk izprast
dabas lieguma nozīmi, jo tā papildināta
arī daudziem uzskatāmiem attēliem.
Dabas aizsardzības plāna pēdējā
darba versija pirms saskaņošanas ir
pieejama:
 Dabas aizsardzības pārvaldes mājas
lapā www.dap.gov.lv;
 Latvijas Dabas fonda mājas lapā
www.ldf.lv;
 Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas
lapā www.lob.lv.

Durbes ezera pļavu vīzija
ir saglabāta un apsaimniekošanas pasākumu rezultātā
palielināta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas Natura 2000 – dabas lieguma “Durbes ezera
pļavas” – bioloģiskā un ainaviskā vērtība, ko nodrošina
atjaunotas un dabiski funkcionējošas Lāņupes un to
pieteku, kā arī Durbes ezera palienes.
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Foto: Jānis Reihmanis

Dabas liegums “Durbes ezera
pļavas” izveidots 2004. gadā.
Dabas lieguma teritorija iekļauta
ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000
sarakstā, kods LV0533200, kā
teritorija, kas noteikta atbilstoši
ES direktīvai “Par savvaļas
putnu aizsardzību” (79/409
EEK) un direktīvai “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas
un floras aizsardzību” (92/43
EEK). Dabas liegumā “Durbes
ezera pļavas” ir apzināta un
dokumentēta palienes nozīme
putniem: teritorija iekļauta trīs
secīgos starptautiski nozīmīgu
vietu sarakstos.
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Pašreizējā dokumenta – dabas
lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna – uzdevums ir izstrādāt teritorijas aizsardzības
ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, teritorijas zonējumu un pasākumus plāna mērķu sasniegšanai. Tajā aprakstīti
arī paredzamie apsaimniekošanas pasākumi dabas daudzveidības saglabāšanai.

Teritorijas apraksts
Dabas liegums un Natura 2000 teritorija “Durbes ezera pļavas” atrodas Kurzemē, Lāņupes un Durbes ezera
palienē, Liepājas rajona Durbes novadā, Dunalkas un Vecpils pagastā. Teritorijas kopējā platība ir 596 ha.
No tiem Dunalkas pagastā ir 282,2 ha, Durbes novadā – 260,4 ha un Vecpils pagastā – 53,3 ha. Dabas
liegums atrodas Vārtājas viļņotā līdzenuma ziemeļaustrumu stūrī.
Dabas lieguma teritorijai nav savas administrācijas. Par dabas
lieguma “Durbes ezera pļavas”
apsaimniekošanu atbildīgi ir zemes
īpašnieki vai lietotāji. Dabas lieguma pārvaldi realizē Liepājas rajona Durbes novada dome un
Dunalkas un Vecpils pagasta padome. Dabas lieguma teritorijas
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumu
ievērošanas
valsts
kontroli veic Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides
pārvalde. Par apsaimniekošanas
pasākumu pārvaldi ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas lieguma un īpašumu kadastru robežas

Dabas lieguma teritorija nav apdzīvota. Zemju īpašnieki un apsaimniekotāji pārsvarā ir Durbes novada un
Dunalkas un Vecpils pagasta iedzīvotāji, kā arī Durbes novada un Dunalkas pagasta pašvaldības. Dabas
liegumā “Durbes ezera pļavas” pilnīgi vai daļēji ietilpst 36 zemes īpašumi, pārsvarā privātīpašumi.
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorija veido vienotu ekoloģisku sistēmu, kas ietver Lāņupes,
to pieteku un Durbes ezera palienes. Laika gaitā paliene ir saglabājusies neapbūvēta. Dabas lieguma
hidrogrāfisko tīklu veido Lāņupe (Vecpils upe, Raģupīte) ar vairākām nelielām pietekām (lielākās ir Dupļupe
jeb Ķiepas strauts un Rasūte) un Durbes ezera ziemeļaustrumu daļa jeb Vecpils līkums. Lāņupes ietekas
rajonā atrodas krūmiem aizaudzis zemais Ābrama purvs.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datiem dabas
aizsardzības plāna izstrādes brīdī no meliorēto zemju
kadastra ir izslēgti 95,8 ha meliorēto platību, no kuriem
Durbes novadam pieder 50,8 ha, bet Vecpils pagastam
– 45,0 ha. No meliorācijas kadastra izslēgtās platības
veido mazāk nekā pusi meliorēto platību dabas lieguma teritorijā. Šāda situācija lielā mērā atvieglo Lāņupes
palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus
nākotnē.

Foto: Rolands Lebuss

Lāņupe gandrīz visā garumā ir regulēta. Arī Lāņupes pietekas ir regulētas, savukārt Lāņupes un tās pieteku
palienes ir meliorētas. Par meliorācijas apjomu liecina šādi skaitļi: kopējais novadgrāvju garums lieguma
teritorijā ir 9,2 km, kopējais drenāžas garums – 59,4 km. Tomēr paliene joprojām ir periodiski applūstoša un
atsevišķās vietās paaugstināts mitrums saglabājas ilgstoši.

Meliorācijas grāvis Durbes ezera pļavās.

Pēc Lāņupes regulēšanas darbiem upes meandri dabā nav saglabājušies. Līdz ar to šis ir viens no tiem
gadījumiem, kad upes atpakaļ izlīkumošanas pasākumi ir jāplāno no jauna, izmantojot senāko kartogrāfisko
materiālu, meliorācijas projektus un atbilstoši apstākļiem modelējot meandrus no jauna. Vērtīgs informācijas
avots ir vietējie iedzīvotāji. Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā izdevās noskaidrot, ka viens vai pat divi
meandri Lāņupei ir bijuši Ābrama purva reģionā pret pašlaik apslīkušo un nokaltušo bērzu audzi Lāņupes
labajā krastā.

Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorija, Durbes ezers un Durbes ezera iztekas reģions pirms meliorācijas (upju
regulēšana un pļavu meliorācija), Durbes upes regulēšanas un Durbes ezera līmeņa pazemināšanas 20. gs. 20.–30.
gados. Nelielā apjomā meliorētas Lāņupes un Ķiepas pļavas, iztaisnota Rasūte un Ķiepa (Ķiepas strauts, Dupļupe).
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Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorija, Durbes ezers un Durbes ezera iztekas reģions pēc pilnīgas meliorācijas (upju
regulēšana un pļavu meliorācija), Durbes upes regulēšanas un Durbes ezera līmeņa pazemināšanas 20. gs. 70.–80. gados.
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Durbes ezerā ietek Lāņupe, Trumpe, Tumšupīte un Kalēju upe, iztek Durbe, ko padziļināja 20. gs. 30. gados,
kā arī atkārtoti 1956. un 1982. gadā. Pēdējās regulēšanas reizēs projektos paredzētos darbus paveica daļēji
– neuzbūvēja aizsprostus un polderu sistēmu ezera krastā Durbes pusē. Pēc Durbes regulēšanas Durbes
ezera ūdens līmenis ir krities, ezera dziļums samazinājies. Pirms regulēšanas Durbes ezera platība bija
6,8 km2, vidējais dziļums 3,9 m, lielākais dziļums 8,1 m, ūdens tilpums 26,3 mlj m3. Pēc regulēšanas ezera
platība ir 6,705 km2, vidējais dziļums 1,5 m, lielākais dziļums 2,3 m.
Ezera dziļuma samazināšanos lielā mērā ir nodrošinājuši eitrofikācijas procesi, kā rezultātā ezerā ir uzkrājies
biezs nogulu slānis. Līdz ar to ezera līmeņa paaugstināšana var dot tikai īslaicīgu efektu. Lai risinātu ezera
aizaugšanas un piesērēšanas problēmu, vienlaicīgi neradot negatīvu ietekmi uz dabas liegumu (un palieni kopumā), būtu nepieciešams veikt regulāru veģetācijas un nogulu izvākšanu no Durbes ezera, kā arī
samazināt piesārņojuma apjomu, kas nonāk ezerā no apdzīvotajām vietām, laukiem un zivju dīķiem.
Dabas liegums “Durbes ezera pļavas” ir izcila savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas teritorija, kurā
pārstāvēti Latvijā un Eiropā reti dabisko, mazpārveidoto un applūstošo zālāju biotopi. Līdz ar to dabas
liegums “Durbes ezera pļavas” atbilst valsts un starptautiskas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(ĪADT) izvēles kritērijiem. Tas ir atbilstoši iekļauts Latvijas ĪADT sarakstā un ES nozīmes Natura 2000 teritoriju
sarakstā. Teritorijas īpašo ornitoloģisko nozīmi apliecina putniem nozīmīgas vietas statuss.
Lāņupes, to pieteku un Durbes ezera ieleja lieguma teritorijā veido vienotu ekoloģisku sistēmu. Laika gaitā
paliene ir saglabājusies neapbūvēta, tomēr palienē ir veikti lieli meliorācijas darbi, īpaši plaši un intensīvi pēc
2. pasaules kara. Līdz ar to nākotnes skatījumā viens no palienes pļavu atjaunošanas priekšnoteikumiem
būtu meliorācijas sistēmu demontāža, iztaisnoto ūdensteču atjaunošana un dabisku hidroloģisku procesu atjaunošana dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorijā. Minētie pasākumi būtu veicami saskaņā
ar pļavu apsaimniekošanas pasākumiem (krūmu ciršana, pļaušana, pļavu noganīšana), nepieļaujot pļavu
ielabošanas aktivitātes (pļavu kultivēšana, mēslošana). Šo aktivitāšu rezultātā ir sagaidāma palieņu pļavām
raksturīgo biotopu, to skaitā Eiropas un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanās un
bioloģiskās daudzveidības palielināšanās. Līdz ar biotopu atjaunošanos ir sagaidāms, ka dabas lieguma teritorijā ieviesīsies īpaši aizsargājamās augu un bezmugurkaulnieku sugas un ka minētie pasākumi
labvēlīgi ietekmēs caurceļojošos un ligzdojošos putnus.

Apsverot savulaik pazeminātā Durbes ezera līmeņa regulēšanas iespējas, jāsecina, ka šī procesa realizēšanas
priekšnoteikums ir nopietns un no dažādiem aspektiem izsverams pasākums. Saskaņā ar LR likumu “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” darbībām, kas var ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Natura
2000 teritorijas, ir piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Līdz ar to šāds izvērtējums neietilpst dabas aizsardzības plāna uzdevumos. Bez tam dabas aizsardzības plāna ietvaros nav iespējams sniegt
izvērtējumu par prognozētās pārgāznes ierīkošanas un ezera līmeņa regulēšanas ietekmi uz dabas lieguma
“Durbes ezera pļavas” biotopiem un sugām, pirms nav veikts pilnīgs hidroloģiskās situācijas izvērtējums un
dabas lieguma sauszemes daļas reljefa izpēte.
Dabas lieguma teritorijā norit lauksaimnieciskā darbība. Lielāko daļu teritorijas aizņem pļavas un dažāda
vecuma atmatas. Pēdējos gados pļaušana nav plaši izvērsta, kā rezultātā lielākai daļai pļavu ir raksturīgs
pārlieku augsts veģetācijas stāvs un bieza kūla. Savukārt Lāņupes ietekas rajonā un Durbes ezera piekrastes
joslā neapsaimniekošanas rezultātā pļavas ir blīvi aizaugušas ar krūmājiem. Ielejas nogāzēs dažviet ir
tīrumi, ko intensīvi apsaimnieko. Lai arī tie neatrodas lieguma teritorijā, to ietekme ir ievērojama. Uz tīrumiem
nonākušais mēslojums un ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi nokļūst palienē, tādējādi veicinot palienēm
nevēlamas pārmaiņas, kā arī tiešā veidā ietekmējot Lāņupi un Durbes ezeru. Ūdeņu kvalitāti iespaido arī
zivju dīķi, no kuriem biogēniem bagātais ūdens nonāk Lāņupē un tālāk Durbes ezerā, izraisot pastiprinātus
eitrofikācijas procesus.
Dabas lieguma perifērijā atrodas apdzīvotas viensētas, bet to ietekmi uz dabas vērtībām dabas lieguma
teritorijā var uzskatīt par nebūtisku.

Foto: Rolands Lebuss
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Uzartā Durbes ielejas nogāze.

Kultūrvēsturiskais raksturojums
Dabas lieguma teritorijā kultūrvēsturisko un arheoloģisko pieminekļu nav daudz salīdzinājumā ar tuvāko
vai tālāko apkārtni. Pašā lieguma teritorijā ir tikai Ķiepas strauta apmetnes vieta, kas atradās pie Dupļupes
(Ķiepas strauts) ietekas Lāņupē. Turpretim lieguma apkārtne ir bagāta ar vēsturiskiem un arheoloģiskiem
objektiem.

Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas vērtības
Biotopi

Foto: Rolands Lebuss

2004. gadā dabas liegumā “Durbes ezera
pļavas” ir konstatēti četri Eiropas nozīmes
īpaši aizsargājami biotopi: upju palieņu
pļavas, dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušo
ūdensaugu un peldaugu augāju, sugām
bagātas atmatu pļavas un sausas pļavas
kaļķainā augsnē.
Lai arī Lāņupe un tās pietekas dabas
lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorijā ir
regulētas, to palienes ir meliorētas, palieņu
Izcirsto krūmu josla Durbes ezera palienē.
pļavu biotopi joprojām ir Eiropas nozīmes
īpaši aizsargājams biotops – upju palieņu
pļavas. Tās aptver palieņu pļavas lieguma teritorijā, izņemot krūmiem aizaugušo Lāņupes palienes daļu tās
lejtecē. Tomēr arī šīs platības pēc atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu veikšanas ir potenciāls
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops – upju palieņu pļavas.
Atsevišķās vietās, pārsvarā tur, kur izcirsti krūmi, satopamas neielabotu slapju pļavu indikatorsugas: pļavas
ķērsa, stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva dedestiņa, rūgtā ziepenīte, purva
gerānija, Eiropas saulpurene, sāres grīslis. Tas liecina, ka, regulāri izcērtot krūmus un pļavas atbilstoši apsaimniekojot, iespējama slapjo pļavu atjaunošanās.

Dabas liegumā nav lielu mežu.
No kokaugu sabiedrībām
šeit dominē kārklu krūmāji,
īpaši grāvju malās. Lieguma
Platlapju meža biotops – ozolu audze Lāņupes kreisajā krastā.
teritorijā pie Rasūtes ietekas
Lāņupē atrodas neliela ozolu audze. Eksperti izsaka atšķirīgus viedokļus par tās izcelsmes dabiskumu,
tomēr šī audze šobrīd ir ļoti nozīmīgs palienes elements un, neiejaucoties tās ekoloģisko procesu norisēs,
būs vēl nozīmīgāka nākotnē. Audzi vēl nesenā pagātnē ietekmēja cilvēka darbība: lai arī tajā ir saglabājušās
atsevišķas dabisku mežaudžu struktūras, no audzes ir izvākta lielākā daļa kritalu un sausokņu. Tajā pašā
laikā, turpmāk neiejaucoties ozolu audzes dabiskajos procesos un saglabājot kritalas, sausokņu un
dobumainos kokus, ir sagaidāms, ka jau salīdzinoši īsā laika periodā tā kļūs piemērota daudzu, to skaitā
retu un aizsargājamu augu, sēņu un dzīvnieku eksistencei. Ozolu audzē ir zivju gārņu kolonija. Ozolu audze
ir mikroliegums “Platlapju meža biotops”.

Foto: Jānis Reihmanis
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Foto: Rolands Lebuss

Savulaik Lāņupes labajā krastā starp Rasūtes ieteku un Lāņupes ieteku Durbes ezerā ir bijusi neliela bērzu
audze. Pašlaik audze ir bebru applūdināta un audzi veidojošie bērzi ir nokaltuši. No audzes ir saglabājušies
stāvoši bērzu sausokņi un stumbeņi dažādās sadalīšanās stadijās. Šīs bērzu audzes paliekas var uzskatīt par
bioloģisko daudzveidību papildinošu elementu dabas lieguma teritorijā un kā tādas tās būtu saglabājamas
turpmāk, jo trupoša bērzu koksne ir svarīga daudzām vaboļu sugām (to skaitā retām), kas savukārt rada
piemērotus barošanās apstākļus putniem, īpaši dzeņveidīgajiem.

Applūdinātā bērzu stumbeņu platība.

Blakus ozolu audzei atrodams Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops – sausa pļava kaļķainā augsnē
ar kalnu āboliņu, dzirkstelīti, lielziedu vīgriezi, krāsu zeltlapi un ārstniecības pātaini.
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Foto: Rolands Lebuss

Botāniski vērtīgākās ir sugām bagātas atmatu pļavas Lāņupes ielejas ziemeļu nogāzē, kas pašlaik daļēji ir
iekļautas dabas liegumā. Tur sastopama parastā smaržzāle, parastā pīpene, smaržīgā naktsvijole, mazais
zvagulis, gaiļbiksīte, lauka zemzālīte, parastā trīsene. Saskaņā ar ekspertu atzinumu lieguma teritoriju būtu
vēlams paplašināt, ietverot visu šīs ziemeļu daļas nogāzes dienvidu ekspozīciju, jo biotopi ir līdzīgi un tikpat
vērtīgi.

Lāņupes palienes ziemeļu nogāze.

Viens no vērtīgākajiem lieguma biotopiem ir arī 20–30 m plats, sauss pieezera valnis starp Sievalka mežu un
Durbes ezeru ar parastās smaržzāles un parastā vizuļa pļavu. Šeit sastopama parastā smaržzāle, gaiļbiksīte,
Eiropas saulpurene, dzeltenais sauleskrēsliņš, cekulainā ziepenīte, smaržīgā naktsvijole, parastā trīsene,
plankumainā dzegužpirkstīte un krāsu zeltlape.
Durbes ezeram ir raksturīgas tipiskas eitrofu ezeru augu sabiedrības. Durbes ezers un dabas lieguma
teritorijā ietilpstošā Durbes ezera akvatorija ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops – dabisks eitrofs
ezers ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju. Dabas liegumā ietilpstošā ezera daļa aizņem 34,10%
kopējās ezera platības. Virsūdens augāju veido galvenokārt parasto niedru augājs, kā arī platlapu vilkvālīte
un ezera meldrs. Peldlapu ūdensaugu augāju veido galvenokārt dzeltenās lēpes un ūdensrožu audzes. Bez
tiem sastopamas arī abinieku sūrenes un peldošās glīvenes audzes. Zemūdens augāju veido ierimušo raglapju audzes, vietām parastā elša audzes. Brīvi peldošo ūdensaugu jeb lemnīdu augāju veido galvenokārt
parastā spirodela, mazais ūdenszieds un kuprainais ūdenszieds.

Augi
2004. gadā dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” konstatētas
279 augu sugas. No tām četras sugas – krāsu zeltlape,
smaržīgā naktsvijole, plankumainā dzegužpirkstīte un stāvlapu
dzegužpirkstīte – ir īpaši aizsargājamas. Saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem nr. 45 (30.01.2001.) krāsu zeltlapei ir
nepieciešams veidot mikroliegumu. Tā ir konstatēta arī ārpus
dabas lieguma – ziemeļu nogāzē Lāņupes ielejas labajā
krastā.
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Foto: latvijasdaba.lv

Lāņupes krastos ir plašas parastā miežubrāļa, niedru ciesas
un parastās niedres audzes. Lieguma teritorijā satopamas
galvenokārt palieņu pļavām raksturīgas augu sabiedrības ar
meža suņuburkšķi, parasto vīgriezi, spožo sauleskrēsliņu,
ārstniecības baldriānu un zalkšu sūreni. Pārsvarā tās ir

Krāsu zeltlape.

vienveidīgas platības, kas izveidojušās pļavu aizaugšanas
rezultātā. Vietām sastopama meža zirdzene, ledzerkste, vītolu
vējmietiņš un ziemeļu madara. Tomēr pļavas regulāri pļaujot
vai noganot, iespējama šo pļavu augu sugu daudzveidības un
īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanās.

Foto: Vija Kreile

Atsevišķās vietās, pārsvarā tur, kur izcirsti krūmi, sastopamas neielabotu slapju pļavu indikatorsugas – pļavas ķērsa,
stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva
dedestiņa, rūgtā ziepenīte, purva gerānija, Eiropas saulpurene
un sāres grīslis. Tas liecina, ka, regulāri izcērtot krūmus un
pļaujot, iespējama slapjo pļavu atjaunošanās.

Stāvlapu dzegužpirkstīte.

Bezmugurkaulnieki
Teritorijas apsekošanas laikā 2006. gadā lielāka uzmanība bija pievērsta tauriņiem. Šī bezmugurkaulnieku
grupa ir nozīmīgs vides kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības indikators. Liegumā konstatētas 488 tauriņu
sugas. Īpaši aizsargājamo sugu saimē ietilpst lielais skābeņu zeltainītis, kas dabas liegumā ir salīdzinoši
bieži sastopams.
Ļoti nozīmīgs atradums dabas lieguma teritorijā ir zeltlapes plakankode. Šī tauriņu suga ir Eiropas retums
(bez Latvijas tā ir atrasta vēl tikai trijās Eiropas valstīs) un ir ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā. Zeltlapes
plakankode ir cieši saistīta ar liegumā konstatēto augu valsts retumu – krāsu zeltlapi, kas ir barības augs šīs
tauriņu sugas kāpuriem.
Līdz ar to salīdzinoši
nelielā teritorijā abas
konstatētās sugas ir vienas no dabas lieguma
“Durbes ezera pļavas”
izcilākajām vērtībām.

Foto: www.ufz.de
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Lielais skābeņu zeltainītis.

Apsekojot dabas liegumu “Durbes ezera pļavas” 2004. gadā, tajā ir konstatētas arī citas retas tauriņu sugas,
to skaitā vairākas, kas ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Daudzas mitro pļavu tauriņu sugas ar šo biotopu ir saistītas tikai atsevišķās attīstības stadijās (olas, kāpuri un kūniņas) vai olu dēšanas periodā. Pārējo
periodu tās uzturas citos biotopos, jo īpaši sausākos, ko raksturo dažāda ziedaugu bagātība. Saskaņā ar
ekspertu slēdzienu šī iemesla dēļ ir rekomendējama lieguma paplašināšana, tajā iekļaujot Lāņupes ielejas
ziemeļu krasta nogāzi.
2004. gadā dabas liegumā ir konstatētas 30 vaboļu sugas, kas ir raksturīgas pļavu, jaukto mežu, kā arī
saldūdeņu biotopiem, kā arī 11 spāru sugas, to skaitā īpaši aizsargājama suga – zaļā dižspāre.

Putni
Dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” konstatētas 36 īpaši aizsargājamas putnu sugas: ziemeļu gulbis,
meža zoss, lielā gaura, paipala, rubenis, melnkakla gārgale, mazais dūkuris, ragainais dūkuris, lielais dumpis, jūras ērglis, zivju ērglis, klinšu ērglis, mazais ērglis, ķīķis, niedru lija, pļavu lija, lauku lija, melnā klija,
lauku piekūns, dzērve, grieze, ormanītis, mazais ormanītis, ķikuts, kuitala, lietuvainis, pļavas tilbīte, gugatnis, dzeltenais tārtiņš, upes zīriņš, melnais zīriņš, pelēkā dzilna, lielā čakste, brūnā čakste, seivi ķauķis un
somzīlīte.

Foto: Aivars Petriņš

Grieze ir globāli apdraudēta putnu suga. Griezei
nepieciešama pietiekami augsta, bet ne pārāk
blīva veģetācija. Griezi apdraud lauksaimniecības
intensifikācija (pesticīdu izmantošana, meliorācija, lielu
vienlaidus platību veidošana u.c.), pļavu aizaugšana,
nepareizu pļaušanas metožu lietošana. Kā liecina
2005.–2007. gadā veiktā ligzdojošo putnu uzskaite,
griežu pāru skaits dabas liegumā ir samazinājies. Pašlaik
griežu skaitu var vērtēt 10–20 pāru robežās. Griežu skaita
sarukšanai varētu būt vairāki iemesli. Pamatā visticamāk
tas ir saistīts ar dabas lieguma platības izmaiņām. Jauno teritoriju apstiprināšanas procesā dabas lieguma
platību ievērojami samazināja, tagad tā ir mazāka nekā
sākotnēji plānotā, līdz ar to ir radies atšķirīgais skaita
vērtējums. Nenoliedzami, ka to varētu ietekmēt arī pļavu
aizaugšana. Laika gaitā neapsaimniekotās pļavas ir
turpinājušas aizaugt, tajās ir attīstījies pārlieku blīvs un
augsts lakstaugu stāvs, kā arī bieza kūla, kas ir maz
piemērota vide griežu ligzdošanai.
Grieze.

Migrācijas sezonas laikā gan pavasarī, gan rudenī lieguma teritorijā un tā apkārtnē uzturas liels skaits
migrējošu bridējputnu, īpaši ķīvītes, mērkaziņas un kuitalas. Daudz bridējputnu uzturas ārpus dabas lieguma esošajos Sievalka un citos lielākos zivju dīķos, īpaši laikā, kad tos nolaiž vai pazemina ūdens līmeni.
Rudenī liela daļa liegumā ietilpstošo pļavu ir maz piemērota bridējputniem, ko nosaka pārlieku augstais un
blīvais veģetācijas stāvs.
Pavasarī, kad veģetācija
ir sagūlusi un daļēji
sadalījusies, kā arī pļavās
veidojas lāmas, situācija
migrantiem ir labvēlīgāka.
Gan pavasarī, gan rudenī
īpaši nozīmīga šī teritorija kļūst mērkaziņām,
piemēram, 2005. gada
26. aprīlī, veicot uzskaiti
gar Lāņupi no Durbes
ezera
līdz
lieguma
robežai, bija aplēsts, ka
mērkaziņu skaits, kas
uzturējās pļavās šajā
maršrutā, ir aptuveni 150
īpatņu.
Ķikuts.

Foto: Bernt Eichhorn
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Pļavu aizaugšana negatīvi ietekmējusi arī tādu bridējputnu
kā ķīvīšu, pļavu tilbīšu un gugatņu skaitu. Šīm sugām ligzdošanai ir nepieciešama zema veģetācija un tās
ir daudz jutīgākas pret pļavu aizaugšanu nekā grieze un mērkaziņa. 1996. gadā ir konstatētas vismaz trīs
kuitalu pāru ligzdošanas teritorijas. Arī kuitalas ir jutīgas pret pļavu aizaugšanu. Bariņos starp kuitalām ir
sastopami arī atsevišķi lietuvaiņi, kas ir pieskaitāmi neligzdotājiem, jo šī suga kā ligzdotājs ir raksturīga
klajiem purviem.

Ķikuts ir globāli apdraudēta putnu suga. Ķikutu izplatība Latvijā ir ļoti nevienmērīga, to riestu un ligzdošanas
vietas atrodas gandrīz vienīgi plašāko un mazāk pārveidoto zālāju biotopu teritorijās, galvenokārt upju
palienēs. 2006. gada ligzdošanas sezonā 20. maijā Lāņupes palieņu pļavās ir konstatēts viens riestojošs
ķikuts. Riesta vietu apmeklēja atkārtoti, tomēr to vairs nekonstatēja. Lai arī šis ir tikai viens atsevišķs gadījums,
tas tomēr vieš cerību, ka atbilstoši apsaimniekojot pļavas nākotnē varētu sagaidīt ķikuta atgriešanos arī
Lāņupes palienē.
Dabas liegumā regulāri uzturas viens līdz četri jūras ērgļi. Tā ir viena no četrām Latvijā sastopamajām
globāli apdraudētajām putnu sugām. Jāatzīmē, ka starp teritorijā novērotajiem putniem dominē jaunie ērgļi.
Domājams, ka vecie putni ir neligzdojoši, jo lieguma teritorijā ligzdas nav atrastas vai arī dabas lieguma
teritoriju kā barošanās vietu izmanto attālāk ligzdojošie putni.
Jāatzīmē, ka dabas liegums ir piemērots globāli apdraudētas sugas – grīšļu ķauķa – ligzdošanai. Līdz šim
šī suga dabas liegumā nav konstatēta, tomēr ir pieļaujams, ka nākotnē pēc rūpīgākas piemēroto biotopu
apsekošanas grīšļu ķauķi varētu konstatēt.
Lāņupes lejtecē esošajā krūmainajā slīkšņā regulāri ir novērotas dzērves. Domājams, ka liela daļa šo putnu
ir pieskaitāma vasarotājiem, tomēr nav izslēgta iespēja, ka atsevišķi pāri šeit varētu arī ligzdot. Līdzīgs
pieņēmums
var
būt arī par meža
zosi. Lai arī šai
sugai
ligzdošana
nav
pierādīta,
tomēr viens putns
Lāņupes
lejteces
slīkšņās ir novērots
ligzdošanas
sezonas laikā 2006.
gada 28. jūnijā.

Foto: Jānis Reihmanis

Ozolu
audzē
Lāņupes
kreisajā
krastā pie Rasūtes
ietekas ir salīdzinoši
liela zivju gārņu
kolonija. 2006. gadā
ir uzskaitīts 120 ligzdu un ligzdojošo
putnu skaitu var lēst
50–60 pāru robežās.
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Zivju gārņu kolonija.

Gan dabas liegums, gan apkārtējās teritorijas īpaši nozīmīgas ir migrējošiem ūdensputniem. Teritoriju pārlido,
tajā un tās apkārtnē uzturas liels skaits baltpieres zosu un sējas zosu. Īpaši nozīmīga teritorija kļūst rudens
migrāciju laikā. Tā 2006. gada 8. oktobrī laika posmā no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.49, veicot pārlidojošo
zosu uzskaiti Lāņupes kreisajā krastā pret Dupļiem, bija uzskaitītas 598 pārlidojošas (lielākoties salīdzinoši
nelielā augstumā) zosis, pārsvarā baltpieres. Pavasarī zosu ir mazāk, domājams, atšķirīgu migrācijas ceļu
dēļ. Tomēr arī pavasarī pļavās uzturas liels skaits zosu, par ko liecina agrāk konstatēts liels daudzums
zosu mēslu Lāņupes palienes pļavās dabas lieguma teritorijā. Domājams, ka pavasarī Lāņupes palienes
pļavas un liegumā ietilpstošo ezera daļu zosis izmanto nakšņošanai, bet apkārtējās teritorijās, īpaši tīrumos

Foto: Andris Klepers

tās barojas. Par to liecina novērojumi gan 2006. gadā, gan agrāk. Tomēr 2007. gada 19. martā veiktie
novērojumi liecina, ka lieguma teritoriju (Lāņupes palienes pļavas) zosis un citi ūdensputni izmanto ne tikai
nakšņošanai. Tās šeit lielā skaitā ir sastopamas arī citā laikā, īpaši gadījumā, kad palienes ir applūdušas. Tā
2007. gada 19. martā applūdušajā Lāņupes palienē uzskaitīts ap 2100 zosu, no tām lielākā daļa bija sējas
zosis, bet mazākā skaitā baltpieres zosis. Līdzīga situācija veidojas rudenī, tikai šajā laikā liela daļa pļavu
nav piemērota zosīm augstās un blīvās veģetācijas dēļ. Ticami, ka šajā laikā zosis atpūtai izvēlas liegumā
ietilpstošo ezera daļu, par ko liecina arī 2005. gada 10. oktobrī šeit novērotās aptuveni 400 zosis.

Zosis un gulbji atpūšas un barojas Lāņupes palienē 2007. gada pavasarī.

Līdzīgi zosīm var raksturot arī ziemeļu gulbjus un dzērves. Lielākais uzskaitītais ziemeļu gulbju skaits
novērots 2007. gada 19. martā, kad applūdušajā Lāņupes palienē uzskaitīts ap 500 gulbju.
Gan rudens, gan pavasara periodā ezera līcī un pārplūdušajās pļavās uzturas liels skaits pīļu. Lielākais
uzskaitītais pīļu skaits konstatēts 2007. gada 19. martā, kad applūdušajā Lāņupes palienē uzskaitīts ap
1500 peldpīļu, no kurām vairākums bija meža pīles, mazākā skaitā baltvēderi, nedaudz garkakļi un krīkļi.
Durbes ezera piekrastes slīkšņas un niedrāji ir nozīmīgi lielā dumpja (viens līdz divi pāri) un ormanīša
ligzdošanai. Savukārt aizaugušajā ezera daļā Lāņupes ietekas reģiona tuvumā ir melno zīriņu kolonija. 2006.
gada 9. jūlijā, apmeklējot koloniju, konstatēts, ka daļā ligzdu vēl ir olas. Kolonijas lielums ir lēsts ap 20–25 pāru.
Zīriņi ir jutīgi pret traucējumiem,
tāpēc to ligzdošanas laikā cilvēka
uzturēšanās ezera akvatorijā ir noliedzama. Jāatzīmē, ka gan lielajam
dumpim, gan melnajam zīriņam
to ligzdošanas vietās saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem nr.
45 (30.01.2001.) “Mikroliegumu
izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi” ir
veidojami mikroliegumi.

Melnais zīriņš.

Foto: Jānis Reihmanis
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Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi
Atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešana uzsākta jau pirms plāna izstrādes vai tā tapšanas laikā.
Nozīmīgākais projekts palieņu pļavu atjaunošanai dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” ir Latvijas Dabas
fonda LIFE-Daba projekts “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai”
(2004. g. oktobris – 2008. g. jūnijs). Tā ietvaros dabas liegumā ir uzsākta un tiks turpināta krūmu izciršana,
pļavu pirmreizējā pļaušana un veicināti pļavu vēlās pļaušanas pasākumi. Šī projekta ietvaros notiek arī
palieņu pļavu prioritāro putnu sugu monitorings ar projekta palīdzību apsaimniekoto pļavu platībās, kā arī
paredzēta informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana plānā paredzētajās vietās.
Dabas parka teritorijas apsaimniekošanas neatsverams pamats ir Latvijas Lauku attīstības programmas
(2007–2013) agrovides pasākumu atbalsts, īpaši atbalsta maksājumi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
zālājos, kā arī atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Ilgtermiņa mērķis plānā noteiktajam apsaimniekošanas periodam ir saglabāta un apsaimniekošanas
pasākumu rezultātā palielināta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) – dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” – bioloģiskā un ainaviskā vērtība, ko nodrošina atjaunotas un dabiski
funkcionējošas Lāņupes un tās pieteku, kā arī Durbes ezera palienes.

Teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi:
 izstrādāt plānu palieņu hidroloģiskā režīma atjaunošanai;
 uzsākt palieņu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus;
 turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus;
 saglabāt un aizsargāt dabas liegumā ietilpstošās mežaudzes;
 turpināt dabas lieguma prioritāro biotopu un sugu populāciju monitoringu;
 iezīmēt dabas lieguma teritorijas robežas dabā;
 nodrošināt pieeju dabas lieguma apmeklētājiem plānā norādītajās vietās un
nodrošināt informācijas pieejamību par dabas lieguma vērtībām.

Pļavas
Dažādi zālāji, to skaitā pļavas un atmatas ir dominējošais dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” biotops.
Atšķirībā no meža, kura bioloģiskā vērtība palielinās, cilvēkam neiejaucoties, pļavas lielākoties ir cilvēka
veidots biotops. Lai saglabātu pļavas un ar tām saistītās dzīvnieku un augu sugas, pļavām ir nepieciešama
regulāra pļaušana un noganīšana. Tāpēc pļavu atjaunošanai un uzturēšanai ir paredzēti vairāki pasākumi.
Veikt pļavu vēlo pļaušanu, ievērojot dzīvniekiem draudzīgus termiņus un pļaušanas metodes.
Atjaunot un palielināt atklāto pļavu platības, veicot krūmu ciršanu un pirmreizējo pļaušanu.
Veikt ekstensīvo ganīšanu, īpaši kā biotopu atjaunošanas līdzekli visvairāk aizaugušajās pļavu
platībās vai tajās lieguma teritorijās, kur ir sarežģīti apstākļi pļaušanai.
 Atjaunot pļavas aramzemju vietā, atstājot tās atmatā.
 Veikt kontrolēto dedzināšanu pļavu atjaunošanai.




Pļavu biotopu dabas aizsardzības vērtības:
 aizsargājamo putnu sugu (grieze, potenciāli ķikuts u.c.) ligzdošanas biotops;
 aizsargājamo putnu sugu (baltais stārķis, mazais ērglis, niedru, pļavu un
lauku lija u.c.) barošanās biotops;
 migrējošo ūdensputnu un bridējputnu atpūtas un barošanās vieta;
 zīdītājdzīvnieku (stirnas, brieži, aļņi, bebri u.c.) barošanās biotops;
 aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu dzīvotnes (arī potenciālās dzīvotnes
pēc pļavu atjaunošanas pasākumu veikšanas);
 aizsargājamo augu sugu atradnes (arī potenciālās aizsargājamo augu sugu atradnes
pēc pļavu atjaunošanas pasākumu veikšanas).
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Foto: Andris Klepers

Palieņu pļavu atjaunošana.

Ūdeņi
Palieņu pļavas dabas lieguma teritorijā vēsturiski ir veidojušās dabiski, palu ietekmē. Regulāri pali, kā arī tas, ka
pļavas sistemātiski pļāva un noganīja, saglabāja plašu un atklātu ainavu, kas nodrošināja un joprojām nodrošina
nepieciešamos apstākļus daudzu palienēm raksturīgu augu un dzīvnieku sugu eksistencei.
Pēc plašajiem meliorācijas darbiem Lāņupes, tās pieteku un Durbes ezera palienes ir būtiski pārveidotas. Ņemot
vērā to, ka cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā dabas liegumā ietilpstošās palieņu pļavas ir būtiski mainītas
un līdz ar to arī pļavu hidroloģiskie parametri ir atšķirīgi no tiem, kas šeit bija uzturēti pat salīdzinoši nesenā
pagātnē, mūsdienās pļavu uzturēšanai
ir nepieciešama īpaša cilvēka palīdzība,
lai novērstu pļavu aizaugšanu, vienlaikus
saglabājot dabas vērtības, kas nosaka šīs
teritorijas atbilstību īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, Natura 2000 teritorijas
un putniem nozīmīgas vietas statusam.
Lai to paveiktu, pļavas ir nepieciešams
ne vien regulāri noganīt un/vai nopļaut,
bet arī saskaņā ar dabas aizsardzības
plānā
izteiktajām
rekomendācijām
plānot kompleksu hidroloģiskā režīma
atjaunošanu Lāņupes, tās pieteku un
Durbes ezera palienēs.
Foto: Andris Klepers
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Pļavu biotopu sociālekonomiskās vērtības:
 siena vākšanas un mājlopu ganīšanas vieta;
 kultūraugu audzēšanas vieta, ārstniecības un dekoratīvo augu ievākšanas vieta;
 ekotūrisma objekts;
 kultūrainavas elements;
 zinātnisko pētījumu objekts;
 medību vieta.

Applūdusī Lāņupes paliene.

Plānotie pasākumi hidroloģiskā režīma atjaunošanai dabas lieguma teritorijā ir šādi.
 Saskaņot citu nozaru saistošos apsaimniekošanas noteikumus attiecībā uz
virszemes ūdeņiem dabas lieguma teritorijā ar dabas aizsardzības plānu un individuālajiem noteikumiem.
 Veikt kompleksu pētījumu par Lāņupes, tās pieteku un Durbes ezera palieņu hidroloģiju,
lai novērtētu Lāņupes un tās pieteku iztaisnoto gultņu atjaunošanas, kā arī
pārgāznes ierīkošanas nepieciešamību un iespējas uz Durbes upes iztekas.
 Izstrādāt detalizētu plānu palieņu hidrogrāfiskā režīma atjaunošanai un
sagatavot iestrādes veicamo pasākumu tehniskajiem noteikumiem.
 Veikt atjaunošanas plāna pasākumu saskaņošanu un noformēt nepieciešamās būvatļaujas.
 Uzsākt grāvju aizdambēšanu vai citus pasākumus hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā paredzētajās vietās.
 Veikt atjaunoto upju posmu un dambju apsekošanu un tehniskā stāvokļa uzraudzību,
kā arī sekot pasākumu efektivitātei un ietekmei uz biotopu un populāciju stāvokli.
Durbes ezera dabas aizsardzības vērtības:
 aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas (lielais dumpis, melnais zīriņš, niedru lija u.c.) un
barošanās (jūras ērglis, zivju ērglis u.c.) biotops;
 migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta;
 zivju nārsta un barošanās vieta.
Durbes ezera sociālekonomiskās vērtības:
 saldūdens krātuve;
 sapropeļa atradnes;
 ekotūrisma objekts;
 zinātnisko pētījumu objekts;
 makšķerēšanas un medību objekts.

Meži
Īpaši aizsargājamās dabas vai citās ierobežotas saimnieciskās darbības teritorijās augošajos mežos
atšķirībā no pļavām nav vēlama saimnieciskā darbība vai arī tā ir ierobežojama bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas vārdā. Dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” nav lielu mežu masīvu. Mežus šeit pārstāv divas
nelielas mežaudzes – ozolu audze pie Rasūtes ietekas Lāņupē un nokaltusi bērzu audze Lāņupes labajā
krastā starp Rasūtes ieteku un Lāņupes ieteku Durbes ezerā. Dabas aizsardzības plāna pasākumu sadaļā
ir plānots neiejaukties lieguma teritorijā esošo mežu dabiskajos procesos, lai nodrošinātu bioloģiskās
daudzveidības atjaunošanos un turpmāko saglabāšanos savulaik cilvēka darbības ietekmētajās dabas
lieguma mežaudzēs.
Mežu biotopu dabas aizsardzības vērtības:
 īpaši aizsargājamo putnu sugu (pelēkā dzilna, iespējams,
vidējais dzenis un baltmugurdzenis) barošanās un, iespējams, ligzdošanas biotops;
 potenciāli nākotnē aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu dzīvotne;
 potenciāli nākotnē aizsargājamo augu un sēņu sugu atradnes.
Mežu biotopu sociālekonomiskās vērtības:
 ekotūrisma objekts;
 kultūrainavas elements;
 zinātnisko pētījumu objekts.

Zonējuma priekšlikums
Dabas aizsardzības plāna nesaskaņotajā versijā bija paredzētas divas funkcionālās zonas – dabas lieguma
zona un neitrālā zona. Daļā dabas lieguma teritorijā ietilpstošās Durbes ezera akvatorijas bija paredzēts
noteikt sezonas liegumu.
Saskaņā ar dabas plāna nesaskaņoto versiju dabas lieguma zonas platība aptvēra 592,03 ha, kas veidoja
99,33% dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” platības. Neitrālās zonas platība aptvēra 3,97 ha, kas veidoja
0,67% dabas lieguma platības. Sezonas lieguma platība aptvēra 57,15 ha, kas veidoja 9,59% dabas lieguma
“Durbes ezera pļavas” platības un 8,52% Durbes ezera (ezera kopējā platība 670,50 ha).
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Teritorijas apmeklētāju un zemes lietotāju pienākumi teritorijas aizsardzības nodrošināšanai
Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā ir sagatavots dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” individuālo
aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. Līdz brīdim, kamēr tas nebūs saskaņots plāna izstrādes
gaitā un turpmākā procedūrā apstiprināts Ministru kabinetā, dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” teritorijā
spēkā ir Ministru kabineta noteikumi nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”.
Jāatceras, ka dabas liegumā ir spēkā arī citos likumos un Ministru kabineta noteikumos definētās prasības,
par kurām jūs varat uzzināt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē.

Zonējuma priekšlikums dabas liegumā „Durbes ezera pļavas”
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Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr. 415, dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” teritorijā aizliegts:
4. Aizsargājamās teritorijās aizliegts:
4.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;
4.3. bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:
4.3.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;
4.3.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;
4.3.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).

5. Ja par vides aizsardzību atbildīgā valsts vai pašvaldības institūcija atbilstoši tās kompetencei pieņem pārvaldes
lēmumu, ka kādai darbībai ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz aizsargājamo teritoriju, tās ekosistēmām vai
dabas procesiem tajā, vai darbība ir pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un
uzdevumiem, šo darbību veikt aizliegts.
6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem,
takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas norādīti attiecīgās aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānā
(turpmāk – dabas aizsardzības plāns) un paredzēti aizsargājamās teritorijas apskatei.
7. Jebkāda veida reklāma dabas rezervātos, dabas liegumos, dabas parkos, kā arī nacionālo parku un
biosfēras rezervātu dabas lieguma zonās dabā izvietojama pēc saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas
administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi.
8. Informāciju par aizsargājamās teritorijas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem
drīkst izplatīt tikai ar attiecīgās aizsargājamās teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, ar Dabas aizsardzības
pārvaldes rakstisku atļauju.
16. Dabas liegumu teritorijā aizliegts:
16.1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt:
16.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju
vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;
16.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;
16.2. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
16.3. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
16.4. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
16.5. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju (pēc rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju) nacionālo parku dabas lieguma zonās un zemes
transformāciju (pēc saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi) šo noteikumu 16.28.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanai;
16.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
16.7. nosusināt purvus;
16.8. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar
aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
16.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
16.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.29. apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja
valdaudzes vecums pārsniedz:
16.10.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;
16.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;
16.10.3. apšu audzēm - 30 gadus;
16.11. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku
dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;
16.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;
16.13. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;
16.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo
teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
16.15. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;
16.16. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
16.17. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
16.18. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;
16.19. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;
16.20. uzstādīt vēja ģeneratorus;
16.21. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;
16.22. iegūt derīgos izrakteņus;
16.23. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
16.24. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
16.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;
16.26. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
16.27. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu
veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
16.28. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:
16.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
16.28.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;
16.28.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
16.28.4. atjaunot un ieaudzēt mežu;
16.28.5. mainīt zemes lietošanas mērķi;
16.28.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;
16.28.7. veikt zinātniskos pētījumus;
16.28.8. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;
16.29. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas
saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu aizsargājamās teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus.

17. Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos
un dabas aizsardzības plānā (ja tāds ir) noteikto kārtību un ierobežojumus.
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