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No stratēģijas līdz darbībām

▪ IR sugu aizsardzības plāni 5+ sugām

▪ NAV mērķtiecīgi koordinēta SAP ieviešana

▪ Ideju, darbu atbilstības plāniem piemeklēšana

▪ Karogsugas, ko izmanto lai tiktu pie resursiem – nav slikti, BET…



Lapkoku praulgrauzis
Osmoderma barnabita

BIOLOĢIJA UN EKOLOĢIJA

• saules apspīdēti lapu koku dobumi (g.k. 

ozoli, liepas)

• kāpuru attīstība – 3 gadi

• tikai aptuveni 15 % vaboļu atstāj 

dobumu, lai meklētu jaunas dzīvotnes

• nelido tālāk par 300, retāk 

1000 metriem

• LV populācijas lielums pašlaik tiek 

vērtēts kā 162-215 atradnes

• 33-41 % atradņu ir NATURA 2000 

teritorijās

APDRAUDĒJUMI

• koku un krūmu radītais noēnojums

• dabiska vai cilvēka darbības radīta 

dobumaino koku bojāeja

• ilgtermiņā - atradņu savienotība



Augstroze

Secīgi, pakāpeniski, ilglaicīgi, 

regulāri darbi!

• inventarizācija, t.sk. koku 

kartēšana

• nākotnes dzīvotņu plānošana 

(dažādu dabas vērtību vajadzību 

saskaņošana)

• DA plāna ietvaros

• ārpus DA plāna

• mākslīgo dobumu uzstādīšana 

(n=5)

• glābšanas pasākumi





Dundaga

• nolūzušo, vēja izgāzto koku 

pārbaude, eksemplāru 

pārvietošana



Ukru gārša

• inventarizācija, t.sk. koku 

kartēšana (243 ozoli)

• nākotnes dzīvotņu plānošana 

(dažādu dabas vērtību vajadzību 

saskaņošana)

• koku atēnošana



Bebrupe

• 127 ozolu atēnošana –

papildinājums Life

projekta «Osmoderma

Meadows» aktivitātēm



Kazdanga

• parkveida struktūras veidošana – dzīvotnes paplašinājums nākotnē



Ivans Šiškins – Ozoli, ~1887



Tekošo saldūdeņu sugas – ziemeļu 

upespērlene, lašveidīgās zivis…

• koku sagāzumu izvākšana un “ķērāju kontrole” (Zaķupīte, Pērļupe)

• bebru aizsprostu nojaukšana un uzraudzība (Pērļupe)

• piekrastes apauguma struktūras uzlabošana – barības vielu aiztures uzlabošana 

(Pērļupe)

• caurtekas funkcionalitātes uzlabošana (Karogupīte)



Pērļupe

Bebru aizsprostu nojaukšana un 

uzraudzība

PROBLEMĀTIKA

• Mikroreljefs – bebru alas, 

bebru grāvji, ciņi

• Izmaksas – roku darbs

• Novecojis DA plāns – upju 

rekonstrukcija (sedimentu

izrakšana) 



Pērļupe

Piekrastes apauguma struktūras uzlabošana – barības vielu aiztures uzlabošana

• Koku (g.k. baltalkšņu), krūmu novākšana

• Pļaušana ar savākšanu

PROBLEMĀTIKA

• Mikroreljefs – bebru alas, bebru grāvji, ciņi

• Izmaksas – roku darbs

• Novecojis DA plāns – zālāju rekonstrukcija (frēzēšana, līdzināšana, piekļuves 

nodrošināšana) 



Karogupīte

Caurtekas funkcionalitātes uzlabošana (bezmugurkaulnieku) un lašveidīgo zivju 

migrācijas nodrošināšanai

PĒCPIRMS



Paldies par uzmanību!
m.kalnins@lvm.lv


