Iepazīsti dabiskos zālājus!
Explore semi-natural grasslands!
Siguldas novads / Sigulda County
Kas ir dabiskie zālāji?

Dabiskie zālāji ir pļavas un ganības, kas veidojas ilgstošas ekstensīvas
apsaimniekošanas rezultātā tās ganot, pļaujot un savācot sienu. Šie zālāji ir biolo
ģiski daudzveidīgi. Tas nozīmē, ka tajos sastopama liela augu un dzīvnieku sugu
daudzveidība, kā arī liela daļa no tām ir retas un aizsargājamas sugas, tajā pašā
laikā tie ir vieni no apdraudētākajiem biotopiem ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā.

Labas kvalitātes aizsargājamie zālāju biotopi Siguldas novadā/
High quality protected grassland habitats in Sigulda County

Smiltāju zālāji
▪ Sausi zālāji smilšainās vietās. Raksturīga zema, nesaslēgta veģetācija. Nereti
izveidojies izteikts sūnu un ķērpju stāvs.
▪ Raksturojošās sugas: aitu auzene Festuca ovina, šaurlapu skarene Poa
angustifolia, smiltāja retējs Potentilla arenaria, parastā čīkstene jeb čīkstuļu
laimiņš Hylotelephium purpureum, kodīgais laimiņš Sedum acre, vārpu veronika
Veronica spicata, lipīgā sveķene Visca vulgaris.
▪ Latvijā ļoti reti sastopami, Siguldas novadā - Gaujas senlejā, Tumšupes ielejā un
Stīveru apkārtnē.
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Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs
▪ Dabiskie zālāji barības vielām nabadzīgās vietās ar mainīgu mitruma režīmu.
▪ Raksturojošās sugas: zilganā molīnija Molinia caerulea, zemie grīšļi Carex spp.,
pļavas vilkmēle Succisa pratensis, Eiropas saulpurene Trollius europaeus, ziemeļu
madara Galium boreale, vītolu staģe Inula salicina, zemā raudupe Scorzonera
humilis.
▪ Siguldas novadā sastopami galvenokārt Dzirnavupes apkārtnē.
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Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (6270*)
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Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas/
Palieņu zālāji (6450)
Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands (6270*)
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Molinia meadows in calcareous, peaty or clayey-silt-laded soils
(Molinion caeruleae) with species of sedge (6410)
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Northern Boreal alluvial meadows (6450)
Mēreni mitras pļavas/
Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) (6510)

SIGULDA

Dabisks zālājs Tumšupes ielejā/ Semi-natural grassland in the Tumšupe river valley
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Dabisko zālāju izplatība Siguldas novadā

Kopumā Siguldas novadā ir 137 ha Eiropas nozīmes aizsargājami zālāju biotopi, kā
arī 200 ha zālāju ar aizsargājamu zālāju biotopu potenciālu, kas kopumā veido 4%
no visām zālāju platībām. Pareizi apsaimniekojot potenciālos aizsargājamos zālāju
biotopus, šīs platības salīdzinoši ātrā laikā var pārveidosies par dabiskajiem zālājiem
ar augstu botānisko kvalitāti.
Dabiskie zālāji galvenokārt atrodas gar Gaujas, Tumšupes, Lorupes un Mergupes
krastiem. Lielākās platības aizņem trīs Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu vei
di – ‘Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas’, ‘Palieņu zālāji’ un ‘Mēreni mitras
pļavas’.

Smiltāju zālājs pie Gaujas/ Xeric sand calcareous grassland at the Gauja river
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Mitrs zālājs periodiski izžūstošās augsnēs ar zemajiem grīšļiem pie Dzirnavupes/ Molinia meadow in
calcareous, peaty or clayey-silt-laded soils (Molinion caeruleae) with species of sedge at the Dzirnavupe
river
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs
▪ Sausi līdz mēreni mitri zālāji barības vielām nabadzīgās, kaļķainās vietās. Raksturīga
zema, saslēgta veģetācija un liela ziedošo augu daudzveidība.
▪ Raksturojošās sugas: lielziedu vīgrieze Filipendula vulgaris, klinšu noraga
Pimpinella saxifraga, lielā dzelzene Centaurea scabiosa, kalnu āboliņš Trifolium
montanum, ārstniecības ancītis Agrimonia eupatoria, kamolainā pulkstenīte
Campanula glomerata, spradzene Fragaria viridis.
▪ Siguldas novadā sastopami Gaujas senlejā un Tumšupes ielejā starp Allažumuižu
un Plānupi.

Mēreni mitras pļavas
▪ Sugām bagātas pļavas auglīgās augsnēs. Tiek sauktas par siena pļavām. Rakstu
rīgs blīvs zelmenis un izteikts augsto graudzāļu stāvs.
▪ Raksturojošās sugas: augstā dižauza Arrhenatherum elatius, pļavas auzene
Festuca pratensis, pļavas skarene Poa pratensis, pūkainā pļavauzīte Helictotrichon
pubescens un pļavas lapsaste Alopecurus pratensis, pļavas pulkstenīte Campanula
patula, pļavas plostbārdis Tragopogon pratensis, pļavas dzelzene Centaurea
jacea, pļavas dedestiņa Lathyrus pratensis, tīruma pēterene Knautia arvensis,
baltā madara Galium album, pļavas ķimene Carum carvi.
▪ Siguldas novadā sastopami galvenokārt Gaujas senlejā, Dzirnavupes apkārtnē un
pie Jūdažu ezera.
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Sauss zālājs kaļķainās augsnēs pie Tumšupes/ Semi-natural dry grassland and scrubland facies on
calcareous substrates (Festuco-Brometalia) at the Tumšupe river
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Allaži

Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)
▪ Sausi vai mēreni mitri zālāji skābās un ļoti skābās, barības vielām nabadzīgās,
smilšainās vietās ar ļoti zemu, bet biezu un saslēgtu veģetāciju.
▪ Raksturojošās sugas: stāvā vilkakūla Nardus stricta, aitu auzene Festuca ovina,
pazvilā misiņsmilga Sieglingia decumbens, sila virsis Calluna vulgaris, stāvais retējs
Potentilla erecta, parastā ziepenīte Polygala vulgaris, zemteka Veronica officinalis.
▪ Siguldas novadā zināms tikai viens vilkakūlas zālājs Krievupes krastā.

Mēreni mitra pļava Gaujas senlejā/ Lowland hay meadow (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
in the ancient Gauja river valley
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa
Slotiņu ciesas izplatība zālājā/ Distribution of wood small-reed in grassland
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Dabisko zālāju apdraudējums Siguldas novadā

Tikai 5% no visiem Siguldas novada dabiskajiem zālājiem ir laba botāniskā
kvalitāte!
Dabisko zālāju kvalitātes pasliktināšanās vai izzušana saistīta gan ar apsaimniekoša
nas pārtraukšanu, kā rezultātā notiek aizaugšana ar kokiem un krūmiem, sugu skaita
samazināšanās un ekspansīvo sugu (podagras gārsa Aegopodium podagraria,
meža suņburkšķis Anthriscus sylvestris, slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios,
parastā kamolzāle Dactylis glomerata u.c.) izplatības palielināšanās, gan ar
intensīvu apsaimniekošanu – pārganīšanu, biežu pļaušanu, kultivēšanu, piesēšanu.
Dabiskā zālāja kvalitāti būtiski negatīvi ietekmē invazīvās svešzemju augu sugas,
jo īpaši Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis un Sosnovska latvānis Heracleum
sosnowskyi.

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas
▪ Sausi un mēreni mitri zālāji galvenokārt smilšainās vietās. Raksturīgs blīvs
zelmenis, izteikts augsto graudzāļu stāvs, liela sugu bagātība, īpaši, ziedošo augu
daudzveidība.
▪ Raksturojošās sugas: parastā smaržzāle Anthoxanthum odoratum, parastais
vizulis Briza media, sarkanā auzene Festuca rubra, parastā smilga, Agrostis
tenuis, villainā meduszāle Holcus lanatus, parastā sekstaine Cynosurus cristatus,
parastā ciņusmilga Deschampsia cespitosa, šaurlapu ceļteka Plantago lanceolata,
vidējā ceļteka P. media, rasaskrēsliņi Alchemilla spp., matainā vēlpiene Leontodon
hispidus, parastā brūngalvīte Prunella vulgaris, gaiļbiksīte Primula veris, dzirkstelīte
Dianthus deltoides.
▪ Siguldas novadā, tāpat kā pārējā Latvijā, sastopami biežāk nekā pārējie zālāju
biotopi.
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Vilkakūlas zālājs pie Krievupes/ Species-rich Nardus grassland at the Krievupe river
Autors/ Author: Valda Baroniņa
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Informācija par LIFE GRASSSERVICE projektu

Nosaukums: „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”
Sugām bagātās ganības un ganītās pļavas Tumšupes ielejā/ Fennoscandian lowland species-rich dry to
mesic grasslands in the Tumšupe river valley
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Projekta mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimnieko
šanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas
izmantošanai, kā arī veidot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un
vietējām pašvaldībām.

Plaša Sosnovska latvāņu audze Mergupes palienē/ Vast growth of Sosnowsky’s hogweed at the Mergupe
river
Autors/ Author: Vides risinājumu institūts/ Institute for Environmental Solutions

Projekta ietvaros Siguldas novadā izvērtēti zāles biomasas resursi un to izmantoša
na, atjaunoti dabiskie zālāji, demonstrētas alternatīvas iespējas zāles biomasas
izmantošanai, kā arī veicināta zemes īpašnieku un uzņēmēju izpratne un sabiedrības
informētība par zālāju apsaimniekošanu un zāles izmantošanas iespējām.

Dabisko zālāju vērtība Siguldas novadā

Plašāka informācija projekta mājas lapā: http://grassservice.balticgrasslands.eu

LIFE GRASSSERVICE projekta laikā noskaidrots, ka zemes īpašnieki par nozīmīgāko
zālāju vērtību uzskata zāles izmantošanu lopbarībai, to nozīmi sugu dzīvotņu
saglabāšanā un lauku ainavas veidošanā.
Kopējā novada zālāju ražība ir vairāk nekā 66 000 tonnu zaļmasas, bet potenciāli
iegūstamā biomasa no dabiskajiem zālājiem pārsniedz 3 200 tonnas gadā. Svaigas
zāles masa, ko var iegūt no 1 ha dabiska zālāja, Siguldas novadā svārstās no 1 līdz
pat 11 tonnām. Siena raža no 1 ha dabisko, sauso un mazauglīgo zālāju var būt tikai
0,6 t/ha, bet auglīgos zālājos - sasniegt 4,1 t/ha.
Dabiskajos zālājos ir sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas, piemēram,
jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus un odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea.
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Information about the LIFE GRASSSERVICE project

Project title: Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity
and ecosystem services (LIFE12 BIO/LV/001130)

Jumstiņu gladiola/ Fragrant orchid
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Odu gimnadēnija/ Shingled gladiolus
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

The main objective of the project: to ensure maintenance of biologically valuable
grasslands by enhancing alternative, economically sustainable approaches to the
use of grassland biomass as well as establishing co-operation models between
farmers, entrepreneurs and local authorities.

The main activities are assessment of available biomass resources, restoration of
semi-natural grasslands, practical demonstration of alternative technological solutions
for biomass processing as well as establishing contacts and co-operation networks
among land owners and entrepreneurs engaged in the production of energy and
various goods from grassland biomass in Sigulda municipality.
More information about the project: http://grassservice.balticgrasslands.eu

Summary of semi-natural grassland evaluation in the
LIFE GRASSSERVICE project
The area of the protected grassland habitats of European Union (EU) importance is
137 ha and additional 200 ha have the potential to become EU protected grassland
habitats in Sigulda municipality if the maintenance of grassland habitats is appropriate.
This area accounts only for 4% of the whole grassland area in Sigulda municipality.
Semi-natural grasslands are located mostly along the Gauja river, Lorupe river and
Mergupe river. The largest areas are occupied by three EU protected grassland
habitats – Fennoscandian lowland species – rich dry to mesic grasslands (6270*),
Northern boreal alluvial meadows (6450), and Lowland hay meadows (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). In general, seven EU protected grassland
habitats occur in Sigulda municipality, also Xeric sand calcareous grasslands
(6120*), Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates
(Festuco-Brometalia)(6210), Species-rich Nardus grasslands (6230*) and Molinia
meadows in calcareous, peaty or clayed-silt-laded soils (Molinion caeruleae) (6410).

Only 5% of all grasslands in Sigulda municipality have a good botanical quality,
but many rare and protected plant species such as shingled gladiolus Gladiolus
imbricatus and fragrant orchid Gymnadenia conopsea can be found in semi-natural
grasslands.
The productivity of grasslands in the municipality accounts for more than 66 000
tonnes of green biomass, but the total potential from semi-natural grasslands is more
than 3 200 tonnes per year. One ha of semi-natural grasslands yields from 1 to 11
tonnes of green biomass. A hay harvest from 1 ha of semi-natural dry grassland with
low fertility can reach only 0.6 t/ha, fertile grasslands can produce up to 4.1 t/ha.

Palieņu zālāji
▪ Mitri un slapji zālāji upju palienēs. Raksturīga galvenokārt augsto lakstaugu
veģetācija. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta.
▪ Raksturojošās sugas: augstie grīšļi Carex spp., pļavas lapsaste Alopecurus
pratensis, parastā ciņusmilga Deschampsia caespitosa, parastais miežubrālis
Phalaroides arundinacea, parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, purva purene
Caltha palustris, ķērsas Cardamine spp., dzeltenais saulkrēsliņš Thalicturm flavum,
ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis.
▪ Siguldas novadā sastopami galvenokārt Mergupes, Tumšupes un Dzirnavupes
krastos.

Degradation in the quality or extinction of semi-natural grasslands is related to
ceasing of management, which results in overgrowing with trees and bushes, decline
in the number of species and increase in the area of expansive species (ground
elder Aegopodium podagraria, cow parsley Anthriscus sylvestris, wood small-reed
Calamagrostis epigeios, cock’s-foot Dactylis glomerata, etc.) as well as to intensive
management - overgrazing, cultivation and additional seeding. The quality of seminatural grasslands is significantly negatively impacted by invasive alien plant species
such as Canadian goldenrod Solidago Canadensis and Sosnowsky’s hogweed
Heracleum sosnowskyi etc.
The LIFE GRASSSERVICE project found that landowners considered the use of
grass for fodder and the importance in the maintenance of habitats and countryside
landscape as the most important assets of grasslands.

Palieņu zālājs Tumšupes ielejā/ Northern Boreal alluvial meadow in the Tumšupe river valley
Autors/ Author: Baiba Strazdiņa

Ārkārtas gadījumos zvanīt: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 112
Emergency call: State police, State Fire and Rescue Service - 112
Sagatavots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta un Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu, projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas
iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu
uzturēšanai” (LIFE GRASSSERVICE, LIFE12 BIO/LV/001130) ietvaros. Par
stenda saturu ir atbildīga biedrība “Baltijas Vides Forums” un Siguldas novada
Dome, tajā paustie apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas Savienības viedokli.

Siguldas novada Tūrisma informācijas centri
Sigulda County Tourism Information Centres
Ausekļa iela 6, Sigulda
Tālr./ phone: +371 67971335
Turaidas iela 2a, Sigulda
Tālr./ phone: +371 61303030
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1531, 24.8537

Daļa projekta “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE Grassservice) aktivitāšu
īstenotas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Gaujas Nacionālajā parkā!

