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�� Ezera pirmsEzera pirmsāākumi meklkumi meklēējami jami 
pirms apmpirms apmēēram 6000 gadiem , ram 6000 gadiem , 
kad no Litorkad no Litorīīnas jnas jūūras ras 
pakpakāāpeniski atdalpeniski atdalīījjāās sekla s sekla 
laglagūūna.na.

�� ŪŪdens ldens līīmemeņņa pazemina pazemināāššanaana
18421842. gad. gadāā..

�� AizsargAizsargāājama dabas teritorija jama dabas teritorija 
kopkopšš 1957 . gada1957 . gada

�� KopKopšš 1998. gada nodibin1998. gada nodibināāts ts 
Engures ezera dabas parksEngures ezera dabas parks

�� KonstatKonstatēētas 186 putnu un 842 tas 186 putnu un 842 
augstaugstāāko augu sugas.ko augu sugas.



ApsaimniekoApsaimniekoššanas pasanas pasāākumu kumu 
vvēēsturesture

3030--5050--ajos gados ainavu ap ezeru bajos gados ainavu ap ezeru būūtiski tiski 
ietekmietekmēēja ganja ganīīššana un siena pana un siena pļļauauššana. ana. 

•• A krastA krastāā –– 5050--150m 150m plaplaššas pas pļļavas, kuras avas, kuras 
izmantoja galvenokizmantoja galvenokāārt krt kāā ganganīības.bas.

•• R krastR krastāā –– no no 100 100 llīīdz vairdz vairāākiemkiem 100m 100m platas platas 
ppļļavas, izmantotas siena ieguvei. avas, izmantotas siena ieguvei. 

•• 4040--5050--ajos gados sienu ieguva un lopus ajos gados sienu ieguva un lopus 
ganganīīja arja arīī ezerezerāā. . 

•• Pirmie apsaimniekoPirmie apsaimniekoššanas pasanas pasāākumi kumi –– koku koku 
un krun krūūmu cirmu cirššana uz salana uz salāām ap 1959. gadu.m ap 1959. gadu.

•• 1981.1981.--1983. gads 1983. gads -- mmāākslkslīīgo salu veidogo salu veidoššana ana 
Lielrovas un Lopsalrovas salLielrovas un Lopsalrovas salāā..

•• 1999. gads 1999. gads -- apjomapjomīīgi niedru pgi niedru pļļauauššanas darbi anas darbi 
ar niedru par niedru pļāļāvvēēju Seiga.ju Seiga.

•• 2001. 2001. --2004.gads  ES LIFE projekts 2004.gads  ES LIFE projekts --uzsuzsāākti kti 
pastpastāāvvīīgi biotopu kopgi biotopu kopššanas darbi ar niedru anas darbi ar niedru 
ppļāļāvvēēju Truxor DM 4700.ju Truxor DM 4700.

•• 2006. gads 2006. gads –– Sarkano krSarkano krūūmu salas pmu salas pāārveide ar rveide ar 
peldopeldoššo ekskavatoru Watermaster.o ekskavatoru Watermaster.



Niedru masNiedru masīīvu fragmentvu fragmentēēššanaana

�� Vienlaidu niedru masVienlaidu niedru masīīvos vos ūūdensputnu sugu daudzveiddensputnu sugu daudzveidīība ir ba ir 
neliela. neliela. ŪŪdensputni parasti izmanto masdensputni parasti izmanto masīīvu vu āārrēējo dajo daļļu, kas u, kas 
roberobežžojas ar atklojas ar atklāāto to ūūdeni, vai masdeni, vai masīīva iekva iekššienienēē esoesoššajajāām m 
llāāmmāām. m. 

�� TTāā kkāā virsvirsūūdens augdens augāājam ir tendence sapljam ir tendence saplūūst vienlaidus st vienlaidus 
masmasīīvos, tad ir nepiecievos, tad ir nepiecieššams to sadalams to sadalīīt mazt mazāākos kos 
fragmentos, tfragmentos, tāāddēējjāādi palielinot to di palielinot to āārrēējjāās malas garumu. Ts malas garumu. Tāā
tiek btiek būūtiski palielintiski palielināāta ta ūūdensputnu ligzdodensputnu ligzdoššanai piemanai piemēēroto roto 
biotopu platbiotopu platīība.ba.

�� FragmentFragmentāāciju veic veciju veic veģģetetāācijas sezonas vidcijas sezonas vidūū, kad augi ir , kad augi ir 
patpatēērrēējujušši visvairi visvairāāk bark barīības vielu stublbas vielu stublāāja veidoja veidoššanai, bet anai, bet 
vvēēl nav sl nav sāākukušši uzkri uzkrāāt bart barīības vielas nbas vielas nāākokoššai sezonai. Ja ai sezonai. Ja 
ššāādas manipuldas manipulāācijas veic cijas veic ššaurlapu vilkvaurlapu vilkvāāllīīššu ceros, tad to u ceros, tad to 
efekts ir salefekts ir salīīdzinodzinošši ilglaici ilglaicīīgs un fragmentgs un fragmentāācija saglabcija saglabāājas jas 
vairvairāākus gadus. Niedres ir daudz izturkus gadus. Niedres ir daudz izturīīggāākas pret kas pret ššāāddāām m 
darbdarbīībbāām un vairumm un vairumāā gadgadīījumu fragmentjumu fragmentāācija regulcija regulāāri ri 
jjāāatkatkāārto. rto. 



Niedru masNiedru masīīvu fragmentvu fragmentēēššanaana

�� ĻĻoti iedarboti iedarbīīgs apsaimniekogs apsaimniekoššanas lanas līīdzeklis ir dzeklis ir 
uguns. Kuguns. Kāā pierpierāāda lda līīdzdzššininēējie eksperimenti, gados jie eksperimenti, gados 
ar zemu ar zemu ūūdens ldens līīmeni ir iespmeni ir iespēējams veikt plajams veikt plaššu u 
niedrniedrāāju dedzinju dedzināāššanu vasaras otrajanu vasaras otrajāā puspusēē, p, pēēc c 
kuras niedrkuras niedrāājos uz vairjos uz vairāākiem gadiem izveidojas kiem gadiem izveidojas 
nelieli atklnelieli atklāāta ta ūūdens laukumi, kas pozitdens laukumi, kas pozitīīvi ietekmvi ietekmēē
ūūdensputnu skaitu. densputnu skaitu. 

�� Niedru dedzinNiedru dedzināāššanai uz ledus ir samanai uz ledus ir samēērrāā īīslaicslaicīīgs gs 
pozitpozitīīvais efekts, jo tas rada atklvais efekts, jo tas rada atklāātu plattu platīību tikai bu tikai 
pavasara sezonpavasara sezonāā, bet v, bet vēēllāāk, pateicoties papildus k, pateicoties papildus 
neorganiskajneorganiskajāām barm barīības vielbas vielāām un gaismas m un gaismas 
pieejampieejamīībai, niedrbai, niedrāāja augja augššana pat pastiprinana pat pastiprināās.s.



SecinSecināājumijumi

�� Lai sasniegtu reLai sasniegtu reāālus ilglaiclus ilglaicīīgus uzlabojumus, ir nepieciegus uzlabojumus, ir nepiecieššami plaami plašša ma mēēroga roga 
apsaimniekoapsaimniekoššanas pasanas pasāākumi, kuru rezultkumi, kuru rezultāāttāā var salvar salīīdzinodzinošši i īīssāā laika posmlaika posmāā
atjaunot ievatjaunot ievēērojamas teritorijas. Piemrojamas teritorijas. Piemēēram, ram, ķīķīvvīīššu u Vanellus vanellusVanellus vanellus un un 
ppļļavas tilbavas tilbīīššu u Tringa totanus Tringa totanus skaits atjaunotajskaits atjaunotajāās ps pļļavavāās un Lopsalrovs un Lopsalrovāā kopkopšš
2001. gada ir pieaudzis no 12001. gada ir pieaudzis no 1--2 l2 līīdz 20dz 20--30 p30 pāāriem.riem.

�� AtjaunotAtjaunotāās teritorijas ps teritorijas pēēc tam jc tam jāāspspēēj regulj regulāāri kopt, pretri kopt, pretēējjāā gadgadīījumjumāā
apsaimniekoapsaimniekoššana nespana nespēēj nodroj nodroššinināāt sugu kvalitatt sugu kvalitatīīvo un kvantitatvo un kvantitatīīvo vo 
rrāāddīīttāāju uzlaboju uzlaboššanos ilganos ilgāākkāā laika posmlaika posmāā. To par. To parāāda dati par Lielrovas salu, da dati par Lielrovas salu, 
kur dakur dažāžādu du ūūdensputnu skaits ievdensputnu skaits ievēērojami samazinrojami samazināājies, jo tjies, jo tāā strauji aizaug strauji aizaug 
nepietiekamas apsaimniekonepietiekamas apsaimniekoššanas rezultanas rezultāāttāā. . 

�� Ja apsaimniekoJa apsaimniekoššanas pasanas pasāākumi ir nepietiekama mkumi ir nepietiekama mēēroga, notiek roga, notiek īīpatpatņņu u 
ppāārvietorvietoššananāās no mazs no mazāāk piemk piemēērotiem biotopiem uz atjaunotajiem, bet tas rotiem biotopiem uz atjaunotajiem, bet tas 
nerada bnerada būūtiskas kvalitattiskas kvalitatīīvas un kvantitatvas un kvantitatīīvas izmaivas izmaiņņas kopumas kopumāā. . 

�� ŠŠāāda ekosistda ekosistēēma lielma lielāā mmēērrāā ir atkarir atkarīīga no cilvga no cilvēēka ietekmes, jo cilvka ietekmes, jo cilvēēks ar ks ar 
savsavāām darbm darbīībbāām to vm to vēēsturiski ir veidojis un atststuriski ir veidojis un atstāājot to dabiskajjot to dabiskajāā sukcesijsukcesijāā
sugu daudzveidsugu daudzveidīība un ba un īīpatpatņņu skaits populu skaits populāācijcijāās strauji samazins strauji samazināās.s.



Pļavas atjaunošana



Ganīšana







Ganīšana







Paldies par uzmanību!


