Vesetas palienes purvs
DABAS LIEGUMS
ISI PAR GALVENO
Dabas liegums atrodas Aizkraukles rajona Aiviekstes un
Vietalvas pagastā, Madonas rajona Kalsnavas pagastā
Izveidots 1999. gadā

Lapkoku baltenis
Aporia crataegi raksturīgs
lapkoku mežiem, bet baroties
mēdz arī uz pļavu augiem.

Purvi

Platība 427 ha

Statuss
• viens no Latvijas 273 dabas liegumiem
• viena no Latvijas 336 Natura 2000 vietām Eiropas
aizsargājamo teritoriju tīklā
Biotopu veidi
• mežs (50 %)
• purvs (40 %)
• pļavas (10 %)
• saldūdens biotopi – Vesetas upe, vecupes
Galvenās dabas vērtības
• zāļu un pārejas purvi, minerālvielām bagāti avoti un
avotu purvi
• slapjie meži kūdras augsnēs
• Vesetas upe ar vecupēm un straujtecēm
• 8 Eiropā un 3 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi
• 60 Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas augu un
dzīvnieku sugas

Līdz ar jaunas upes gultnes izrakšanu un straumes
novirzīšanu, mainījās hidroloģiskie apstākļi vecās
gultnes krastos. Pastiprinājās pārpurvošanās process.
Dabas lieguma teritorijā sastopami dažādi purva
biotopi:
• zāļu purvs – izveidojies abpus upes vecajai
gultnei, dominē augsto grīšļu sugas
• E pārejas purvs – atsevišķās vietās izveidojies
sugām bagāts pārejas purvs, kas pārsteidz ar
orhideju sugu daudzveidību. Te sastopama
arī viena no Latvijas lielākajām dzeltenās
akmeņlauzītes populācijām, kā arī retas sūnu
sugas – spīdīgā āķīte, spurainā dzīparene un
citas
• L, E minerālvielām bagāti avoti un avotu
purvi – sastopami mežos mitrās un ēnainās
vietās pazemes ūdeņu atslodzes vietās, kā arī
mozaikveidā pārejas purvā

Meži
Meži kopumā aizņem pusi no
dabas lieguma teritorijas. Vesetas
upes apkārtnē dominē slapjie meži
kūdras augsnēs – dumbrāji un
niedrāji, kur koku vecums vietām
sasniedz pat 170 gadus. Sausieņu
meži sastopami Ezīšsalā kā arī t.s.
Partizāņu mežā pauguru grēdās
uz ziemeļiem no upes piemiņas
vietas apkārtnē.
Vairāki dabas lieguma mežu
biotopi ir reti Eiropā, kur tie ir
prioritāri aizsargājami:
• L, E melnalkšņu staignāji
• E purvaini meži
• E boreālie meži

Negatīvās ietekmes
• purvu aizaugšana
• agrāk veiktā mežsaimnieciskā darbība un mežu
nosusināšana
• pļavu apsaimniekošanas pārtraukšana
• Vesetas vecās gultnes aizsērēšana

Vesetas meži ir viena no
nedaudzajām vietām Latvijā,
kur sastopama ļoti reta
kukaiņu suga –
priežu dižkoksngrauzis
Prionus coriarius.

Teritorijas apsaimniekošanas pasākumi
• vērtīgo purva biotopu atbrīvošana no apauguma
• pļavu pļaušana
• hidroloģiskā un veģetācijas monitoringa veikšana
Purva biotopu apsaimniekošana, kā arī monitorings norit
LIFE-Daba Purvu projekta ietvaros.
L – Latvijā īpaši aizsargājams biotops
E – Eiropā īpaši aizsargājams biotops

Vēsture

Dzeltenās akmeņlauzītes Saxifraga hirculus
dzīvotnes apdraud nosusināšana, tāpēc tā kļuvusi reti
sastopama ne vien Latvijā, bet arī citur Eiropā.

Odu gimnadēnija Gymnadenia
conopsea un Rusova dzegužpirkstīte
Dactylorhiza russovii ir tikai dažas no
orhideju sugām un pieder pie dabas
lieguma floras lielākajām vērtībām.

Veseta
NATURE RESERVE VESETA FLOODPLAIN MIRE

56 kilometrus garā Vesetas upe iztek no Kāla ezera Vidzemes augstienē un ietek Aiviekstē netālu no tās ietekas
Daugavā. Lai varētu pludināt kokus pa Vesetu, 19. gs. beigās pie Silabrencu mājām upē tika veikts apmēram
2 km garš pārrakums. Tas ievērojami izmainīja upes hidroloģisko stāvokli, tāpēc upei dabas liegumā ir divējāds
raksturs.

Established 1999
Total area 427 ha
Status
•
one of the 273 nature reserves of Latvia
•
one of the 336 Natura 2000 sites of the European network of protected nature areas
Habitat types
•
forests (50 %)

•

mires (40 %)

•

grasslands (10 %)

•

L, E Straujteces
Vesetas jaunā gultne ir sekla, smilšaina, akmeņaina, ar sērēm - straumes iedarbībā te izveidojušies dabiski meandri
(līkumi) un sastopamas straujteces. Šāds biotops ļoti piemērots lašveidīgajām zivīm un te sastopamas foreles, bet
vietām atrastas arī biezās perlamutrenes čaulas.

freshwater habitats – Veseta River, and oxbows

The main nature values
•
fens and transition mires, mineral-rich springs and spring mires
•
wet forests on peat
•
Veseta River with oxbows and water courses
•
8 habitats of European Importance and 3 especially protected habitats of Latvia
•
60 protected plant and animal species of Latvia and Europe
Threats
• overgrowings of mires with trees and shrubs
• earlier forestry activities and forest drainage
• no further grassland management
• overgrowing of the old Veseta River bed
Management actions in the area
•
Cutting of shrubs and trees in the overgrowing fen areas
•
Mowing of grasslands
•
Hydrological and habitat monitoring

Bebri Castor fiber
dabas lieguma teritorijā
uzbūvējuši vismaz
7 šādas mītnes.
Gan Latvijā, gan Eiropā
aizsargājamas kukaiņu
sugas zirgskābeņu
zilenīša Lycaena dispar
kāpuri barojas uz
zirgskābenēm.

Finansiāli atbalsta

VIETALVAS
PAGASTA PADOME

E Palieņu pļavas
Pļavas koncentrējas Vesetas upes apkārtnē, tās ir periodiski pārplūstošas. Vecās Vesetas gultnes krastos
izveidojušās palieņu pļavas, sauktas par Vecuppļavām, kuras vēl pagājušā gadsimta vidū tika pļautas un
pašreiz pļaušana atkal atjaunota. Tur atrodami sekli, ar lāpstām rakti grāvīši, kas liecina par nosusināšanas
darbiem. Ilgstošas neapsaimniekošanas rezultātā pļavas aizaug. Pļaušanas atsākšana saglabās šīs pļavas kā
bioloģiski vērtīgu biotopu un kā piemērotu dzīvotni daudzām retām sugām,.

Teritorijas pārvaldi realizē:
•
Vietalvas pagasta padome – “Pagastmāja”, Vietalvas pagasts, LV-5109
•
Aiviekstes pagasta padome – Kriškalni, 1. maija ielā 10-7, Aiviekstes pagasts, LV-5120
•
Kalsnavas pagasta padome – Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, LV-4860

Teritorijas apsaimniekošana
Tā kā Vesetas palienes pļavas ilgstoši nav apsaimniekotas, te ir atsākta pļavu pļaušana. Projekta
LIFE –Daba ietvaros pārejas purvā uzsākta pakāpeniska krūmu un koku izciršana, kā arī niedru
pļaušana, vienlaikus notiek arī veģetācijas monitorings, lai varētu novērtēt, kā apsaimniekošanas
pasākumi ietekmē purva augāju un retās augu sugas.
Kopš 1963. gada Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” zinātniskajā pārraudzībā esošajā Vesetnieku
ekoloģiskais stacionārā notiek meža
ekoloģijas un veģetācijas sukcesiju
pētījumi. Tiek veikti arī virszemes noteces, gruntsūdens līmeņa un nokrišņu daudzuma mērījumi, kas raksturo
Vesetas palienes hidroloģisko režīmu.
Ir ierīkotas vairāk kā 70 gruntsūdens
līmeņa novērošanas akas, kas izvietotas dažādos biotopos. Hidroloģisko
pētījumu analīze ļauj prognozēt lieguma ekosistēmu attīstības dinamiku
un skaidro tās izmaiņu cēloņus.
Ievēro!

Pļavas

Habitat management and monitoring is carried out in the frame of the LIFE Nature project
„Implementation of Mire Habitat Management Plan for Latvia”

Stends sagatavots Latvijas Dabas fonda realizētā
LIFE Daba projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna
īstenošana Latvijā” ietvaros.

L Vecupes
Vecajā gultnē straumes ātrums ir neliels vai pat stāvošs. Aizsērējot dabiskajai Vesetas gultnei, te izveidojušās
vecupes ar tām raksturīgo eitrofu ūdeņu veģetāciju, bet pati Veseta te sadalījusies un plūst pa vairākām gultnēm.
Īpaši šādus lēni tekošus ūdeņus iecienījuši bebri.
Starp Vesetas veco un pārrakto gultni apmēram 160 ha platībā izveidojusies t.s. Ezīšsala, kuru lielākoties klāj
mežs.

Dabas lieguma teritorijā atrodas nacionālo partizāņu piemiņas vieta – restaurēta zemnīca un
krusts. 2. pasaules kara laikā šajā apkārtnē darbojās tā saucamā Pārupa grupa, kuras vadītājs
bija Rihards Pārups. 1946. gadā nodevības dēļ bojā gājušo uzvārdi lasāmi uz baltā krusta pie
zemnīcas.

Meža teritorijas apsaimnieko:
•
Valsts Meža dienesta Meža pētīšanas stacija
•
A/S “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība
•
2 privātīpašnieki

Dabas
liegumā
nekurini
ugunskurus!

Neplūc augus dabas
liegumā – daudzi
no tiem ir Latvijas
floras retumi un šīs
teritorijas lepnums!

Nenovirzies no
laipas purvā tas ir ļoti jūtīgs
biotops,
neizbradā to!
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