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Brīvnieki

KAS JĀZINA PAR AIZSARGĀJAMĀM TERITORIJĀM?
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas,
aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas,
skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas,
ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai
un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
Latvijā ir 42 dabas parki, kas sevī ietver
noteiktu apvidu dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības. Dabas parki ir piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un atpūtai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.
Īpaši aizsargājamās sugas ir tādas augu,
sēņu, ķērpju un dzīvnieku sugas, kas Latvijā
ir apdraudētas, izzūdošas, retas vai sastopamas savdabīgās vietās.

Biotops ir dabiski vai cilvēka ietekmē veidojusies teritorija ar raksturīgiem, savdabīgiem apstākļiem.
Īpaši aizsargājamie biotopi ir tādi biotopi, kas cilvēka darbības ietekmē ir ļoti reti
sastopami, pamazām izzūd vai arī ir apdraudēti.

KAS IR NATURA2000 TERITORIJAS?
Visas Eiropas Savienības (ES) valstis ir apņēmušās
izveidot kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar
nosaukumu Natura 2000.
Kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu
no šī tīkla. Tas tika veidots no jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pievienojot
klāt vēl 122 jaunas. Teritoriju izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu
augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzība. Šādu sugu un biotopu saraksti
ir iekļauti divās ES direktīvās – Putnu direktīvā un
Biotopu direktīvā, un to aizsardzība ir obligāta
visām ES valstīm. No direktīvu sarakstos iekļautajām sugām un biotopiem Latvijā atrodamas un
tiek aizsargātas 20 augu, 34 bezmugurkaulnieku,
29 zīdītāju, 3 rāpuļu, 11 abinieku, 13 zivju, 93 putnu sugas un 58 biotopu veidi.

INFORMĀCIJA PAR DABAS PARKU BAUSKA UN TĀ IZVEIDOŠANU
Aizsardzības kategorija: dabas parks,
Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0304100.
Administratīvais iedalījums: Bauskas
novada Bauskas pilsēta, Codes un Mežotnes pagasts; Rundāles novada Rundāles
pagasts.
Platība: 1079 ha.
Dibināšanas gads: 2004.
Ministru Kabineta noteikumi:
Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem".
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka
pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas
tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas
reģionālā administrācija.
Tā kā dabas parkam “Bauska” nav savas administrācijas, tā pārvaldi realizē pašvaldības – Bauskas novada un Rundāles novada
Domes.
Teritorijas pārvaldi koordinē Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas parka aizsardzības un izmantošanas
noteikumu ievērošanas valsts kontroli īsteno Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā
vides pārvalde.

2006. gada 29. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 717 Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes. Šie noteikumi paredz saskaņojumu ar reģionālo vides pārvaldi, ja tiek cirsti koki dabas parka “Bauska”
teritorijā, izņēmums ir augļu koku ciršana
vai tādu koku ciršana, kuru celma caurmērs
ir mazāks par 12 centimetriem, lai atbrīvotu
lauksaimniecības zemes no apauguma un
uzturētu meliorācijas sistēmu.
Dabas vērtības:
Dabas parkā “Bauska” sastopami astoņi ES
nozīmes aizsargājami biotopi - Nogāžu un
gravu meži, Lakstaugu pioniersabiedrības
kaļķainās augsnēs, Sausas pļavas kaļķainās
augsnēs, Eitrofas augsto lakstaugu audzes,
Upju palieņu pļavas, Mēreni mitras pļavas, Kaļķiežu atsegumi, Upju straujteces.
Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās
augsnēs un nogāžu un gravu meži ir prioritāri aizsargājami biotopi. Upju straujteces
ir nozīmīgas arī kā zivju nārsta vietas, parki
un meži – putnu, kukaiņu un sikspārņu dzīvotnes, savukārt pļavu biotopi – kā putnu
ligzdošanas un barošanās vietas.
Dabas parkā “Bauska” konstatētas 25 īpaši
aizsargājamās Latvijas un Eiropas nozīmes
putnu sugas, 27 īpaši aizsargājamās vai citādi vērtīgas bezmugurkaulnieku sugas, divas
īpaši aizsargājamas abinieku sugas. Teritorijā atrastas 17 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas. Sūnaugu floru pārstāv
septiņas retas un aizsargājamas sugas.
Lielupes ieleja veido teritorijas mikroklimatu – paaugstinātu gaisa mitrumu, vēja
ātruma samazināšanos, gaisa plūsmu virziena maiņu.

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI DABAS PARKĀ „BAUSKA”

Kaļķiežu (dolomītu) atsegumi (8210)
Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājami biotopi
un ģeoloģiskie objekti, sastopami Lielupes
abos krastos kā arī Mūsas un Mēmeles krastos pie to satekas. Garākie un nozīmīgākie
ir atsegumi Lielupes labajā krastā pie Jumpravas (Jumpravmuižas) – 710 m, Lielupes
kreisajā krastā pie Ziedoņiem – 380 m, pie
Bauskas Mēmeles kreisajā krastā – 600 m,
Mēmeles labajā krastā 100 m, Mūsas labajā
krastā – 352 m. Atsegumu augstums ir no
3-5 m. Citur Latvijā šādi biotopi sastopami
reti – Ventas, Daugavas, Gaujas baseina
upju krastos. Valsts nozīmes izcila nozīme
kaļķiežu un ar to saistīto dzīvotņu saglabāšanā.
Atsegumu veģetāciju veido augu sabiedrības uz dolomītu kaļķakmeņiem. Dolomītu
atsegumu spraugas apdzīvo īpaši aizsargājamā mūru sīkpaparde Asplenium ruta-muraria un plūksnu sīkpaparde Asplenium trichomones, raksturīga trauslā pūslīšpaparde
Cystopteris fragilis, lielais laimiņš Sedum
maximum. Piekājēs bieži sastopama ārstniecības indaine Vincetoxicum hirundinaria,
bet pie Jumpravmuižas atseguma uz dolomīta iežiem, arī meža vizbulīte Anemone
sylvestris.

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI DABAS PARKĀ „BAUSKA”
Nogāžu un gravu meži (9180) ir prioritāri aizsargājams biotops.
Dabas parkā “Bauska” nogāžu un gravu
meži aizņem nelielas platības – ap 6 ha. Uz
nogāzēm Jumpravmuižas parkā, Mežotnes
pilskalnā un uz senkrasta nogāzes starp
Mežotnes pilskalnu un Vīnakalnu izveidojušās lapu koku gāršas ar parasto osi, liepu,
vīksnu, gobu. Šāda sastāva meži Latvijā sastopami reti, parasti mazās platībās – upju
ieleju un terašu nogāzēs, sāngravās. Mežotnes pilskalnā sastopamas platlapju – ozolu,
kļavu, liepu mežu sabiedrības (piem. Brachypodium pinnatum-Quercus robur, Acer
platanoidis-Tilietum cordatae ). Kokaudzi
veido ozols, osis, kļava, krūmu stāvā sastopamas kļava, meža sausserdis, līkirbuļa
vilkābele, asinssarkanais grimonis Swida
sanguinea, izplatās melnais plūškoks Sambucus nigra. Lakstaugu stāvu veido lapu
koku mežiem raksturīga veģetācija ar birztalu skareni Poa nemorosum, podagras
gārsu Aegopodium podagraria, vārpu septiņvīri Phyteuma spicatum, vārpaino grīsli
Carex contigua. Meža vizbulītes Anemone
sylvestris atradne, arī ārstniecības indaine
Vincetoxicum hirundinaria un ķiploku sīpols Allium scoropoprasum.

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI DABAS PARKĀ „BAUSKA”
Upju straujteces (3260)
Dabas parkā “Bauska” izvietotas galvenokārt Mēmeles grīvā,
mazāk izteiktas – Mūsas grīvā. Šo biotopu aizsardzībai
te izveidots mikroliegums. Upju straujteču biotopi ir arī
nozīmīgas zivju nārsta vietas.

FLORA DABAS PARKA „BAUSKA” TERITORIJĀ
Sauszemes biotopu floru veido biotopiem
raksturīgas un plaši izplatītas augu sugas,
vienlaikus skaidri izpaužas reģionālās atšķirības. Lakstaugu veģetācijā Zemgalē
raksturīga īstā madara, sējas pastinaks,
upju ielejās salīdzinoši bagātīgi sastopami
vīnkalna un ķiploku sīpoli.
Dabas parka “Bauska” teritorijā konstatētas
vismaz 17 īpaši aizsargājamas augu sugas:
•
četras Sarkanās Grāmatas 1. kategorijas sugas;
•
četras 2. kategorijas sugas;
•
sešas 3. kategorijas sugas;
•
divas 4. kategorijas sugas.
8 sugas iekļautas LR MK 2000.14.11. (grozījumi 27.07.2004.) noteikumos Nr. 396.
“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo
sugu sarakstu”. 3 sugu – melnās klintenes
Cotonaster niger, Ženēvas cekuliņa Ajuga genevensis (nav atrasta 2006. gadā),
augstā gaiļpieša Delphinium elatum (nav
atrasta 2006. gadā) aizsardzībai var veidot
mikroliegumus (LR MK noteikumi Nr. 45.,
30.01.2001. Mikroliegumu izveidošanas
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi).
Attēlos:
•
Parastās bultenes Sagittaria
sagittifolia audzes
•
Dzeltenās lēpes Nuphar lutea audzes
•
Īsta madara
•
Čemurainā puķumeldra Butomus
umbellatus audzes

Saldūdens flora.
Dabas parkā ietilpstošo upju ūdensaugu
sugu sastāvs ir tipisks lēni tekošām līdzenumu upēm:
Upju piekrastes virsūdens augu joslā dominējušās ir ezera meldra Schoenoplectus lacustris audzes un platlapju vilkvālīšu Typha
latifolia audzes, kā arī vietām čemurainā
puķumeldra Butomus umbellatus audzes.
Saliktajā ūdensaugu joslā dominē skaujošās glīvenes Potamogeton perfoliatus
audzes, ķemmveida glīvenes Potamogeton pectinatus audzes, parastās bultenes
Sagittaria sagittifolia audzes, iegrimušās
raglapes Ceratophyllum demersum audzes, ezera meldra Schoenoplectus lacustris f. submersus zemūdens audzes, čemurainā puķumeldra Butomus umbellatus f.
submersus zemūdens audzes un dzeltenās
lēpes Nuphar lutea audzes. Peldaugu (lemnītu) augāju upēs galvenokārt veido mazo
ūdensziedu Lemna minor un parastās spirodelas Spirodela polyrrhiza segas, trejdaivu ūdensziedu Lemna trisulca audzes, kā
arī vietām parastās mazlēpes Hydrocharis
morsus-ranae segas.
Dendroloģisko vērtību izpētei būtu nepieciešami papildus pētījumi un izvērtējamas
parastā skābarža Carpinus betulus, melnās klintenes Cotoneaster niger, austrumu
klintenes Cotoneaster orientalis, šķībkausu
krustābeles Crataegus plagiosepala zināmās atradnes. Stādījumi uzskatāmi par
Latvijas floras genofonda un bioloģiskās
daudzveidības resursu saglabāšanas un
papildināšanas iespēju.

SŪNAS UN ĶĒRPJI
Inventarizācijas rezultātā 2006.gada augustā tika konstatētas 63 sūnu sugas. Lielākā daļa ir lapu sūnas un tikai nedaudzas
– piecas aknu sūnas.
Uz apkārtnē esošajiem kokiem, vai blakus
esošajos parkos tika konstatētas trīs dabisko meža biotopu indikatorsugas (Anomodon attenuatus, Anomodon viticulosus,
Neckera complanata) Ziedoņu parkā, A.
attenuatus arī Jumpravmuižas parkā, un
viena samērā reta suga uz atsegumiem Fissidens pusillus (Ziedoņos un Bauskas pils
apkārtnē).
Uz dolomītu atsegumiem Latvijā atrodamas vairāk par 100 sūnu sugām, kas veido
piekto daļu no kopējā Latvijas sūnu saraksta.
Tika konstatētas atsevišķas ķērpju sugas,
kuras raksturīgas dolomītu atsegumiem:
Polyblastila albida, Polyblastila populare,
Verrucaria marmorea un Verrucaria calciseda.
Fissidens crassipes – sugu nekas pagaidām neapdraud, jo tā sastopama uz mitriem akmeņiem, pat ūdenī vai daļēji applūst. Cilvēki nezin, ka šāda suga eksistē.
Neckera complanata – atradne ļoti maza,
sugu apdraud mitruma režīma izmaņas,
kas notiek izcērtot kokus un pamežu.
Eucladium verticillatum – suga ir reta. Lai
uzlabotu sugas vitalitāti būtu vēlams attīrīt upi, plūduma vietā pār dolomītiem, no
niedrēm un citām sugām.
Metzgeria furcata – biotopu indikatorsuga, 2. kategorija, bet atradne Latvijai nenozīmīga.

PUTNU SUGAS
Dabas parka teritorijā konstatētas 25 aizsargājamas putnu sugas, no tām 20 Putnu
Direktīvā iekļautas putnu sugas un 17, kas
ir Latvijā īpaši aizsargājamas. Ir konstatētas 7 putnu sugas, kurām veidojami mikroliegumi, bet tikai 2 no tām (melnajam
zīriņam un vidējam dzenim) konstatētas
ligzdošanas vai koloniju vietas, tātad reāli
iespējama mikrolieguma izveide. No Putnu
Direktīvas I pielikumā iekļautajām sugām
vislielākās populācijas dabas parkā ir vidējam dzenim, melnajam zīriņam un griezei.
No šīm sugām grieze uzskatāma par dabas
parka vislielāko ornitoloģisko vērtību, arī
nozīmīga ir ormanīša un lauka piekūna sastopamība dabas parkā.
Melnais zīriņš ligzdo uz augu saknēm aizaugušos ūdeņos, parasti meldru ceros, bet
barojas, nolasot kukaiņus no ūdens virsmas
un ūdensaugiem. Ligzdošanas periods ilgst
no maija beigām līdz augusta sākumam.
Melno zīriņu kolonija upē ir samērā neparasts gadījums, jo parasti melnie zīriņi sastopami stāvošos ūdeņos.
Novadu mērogā šī kolonija uzskatāma par
nozīmīgu – Bauskas novadā melnie zīriņi
atrasti ligzdojam tikai vēl vienā vietā.
Zīriņi kā koloniju putni ir samērā toleranti
pret traucējumiem ligzdošanas laikā. Tomēr, ja paredzama laivotāju plūsmas palielināšanās pa Lielupi pie Mežotnes pils, būtu
vēlama tās maršruta koriģēšana, iespēju
robežās apejot ceru, kurā atrodas kolonija.
Grieze uzskatāma par dabas parka vislielāko ornitoloģisko vērtību.

Attēlos:
•
Laukirbe (Perdix perdix)
•
Somzīlīte (Remiz pendulinus)

Grieze ir migrējoša suga, Latvijā sastopama
no maija vidus līdz septembrim. Ligzdošanas periods no maija vidus līdz augusta
vidum. Griezēm piemērotu zālāju platības
Zemgalē turpina samazināties.
Ormanītis Latvijā sastopams no maija
sākuma līdz septembrim. Ligzdošanas periods no maija beigām līdz augusta vidum.
Salīdzinot ar griezi, sastopams mitrākās
vietās – mitrās piekrastu pļavās, aizaugušos
dīķos un ezeros, arī slapjos izcirtumos.
Dabas parkā koncentrēti ormanīšiem piemēroti biotopi. Ormanītis dabas parkā uzskatāms par prioritāri aizsargājamu sugu
un ir dabas parka nozīmīga ornitoloģiskā
vērtība.
Vidējais dzenis ir ekoloģiski plastiska
suga, kas neilgā laikā izplatījusies visā
Latvijā. Ligzdo lapu koku mežos, parkos,
alejās un apstādījumos. Latvijas dienvidu
daļā parasts, it īpaši Zemgalē, kur pārsvarā
sastopami lapu koku meži un parki. Parkos
dabas parka teritorijā lielā skaitā ligzdo vidējie dzeņi, un šeit sastopami arī lieli koki
ar lieliem dobumiem, kas potenciāli ir ļoti
piemēroti lielo gauru un gaigalu ligzdošanai.
Latvijā lauku piekūnu skaits pēdējos
gados ir dramatiski samazinājies. Lauku piekūnu Latvijā apdraud piemērotu
ligzdvietu trūkums.

Attēlā: Par ārkārtīgi vērtīgu atradumu uzskatāmas
vairākas jaunas lapukoka praulgrauža – pasaulē
aizsargātākās bezmugurkaulnieku sugas – atradnes
Jumpravmuižas parkā, Cepļa alejā, Mežotnes parkā
un ārpus dabas parka robežas – pie Mežotnes baznīcas.

BEZMUGURKAULNIEKI
Dabas parka “Bauska” teritorijā ir konstatētas 27
īpaši aizsargājamās vai citādi vērtīgas bezmugurkaulnieku sugas, tai skaitā 20 sugas, kas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā, trīs sugas, kas
iekļautas Bernes konvencijas pielikumos, četras
sugas, kas iekļautas Eiropas Padomes direktīvas
pielikumos, 12 Latvijā aizsargājamas sugas (t.sk.,
divas sugas, ar kurām var veidot mikroliegumus –
lapukoku praulgrauzis un melnā praulvabole) un
8 dabisko meža biotopu sugas.
Pļavas Latvijā ir bezmugurkaulnieku sugām ļoti
bagāts biotops, ja vien to aizsardzībai pret nezālēm un kaitēkļiem netiek lietotas ķimikālijas.
Pļavās sastopamas bezmugurkaulnieku sugas
ir fitofāgās vai plēsīgās. Pirmajai grupai pieder
dažādas blaktis (piem., Pentatomidae), vaboles
(Chrysomelidae, Curculionidae), plēvspārņi (Apoidea), t.sk., daudzi lauksaimniecības kaitēkļi, ka
arī lauksaimniecības kultūru apputeksnētāji. Otro
grupu pārstāv galvenokārt skrejvaboles (Carabidae), skudras (Formicidae) un zirnekļveidīgie.

SIKSPĀRŅU SUGAS

Pavisam dabas parka “Bauska” teritorijā konstatētas deviņas sikspārņu
sugas, visas no tām Latvijā un Eiropas
Savienībā aizsargājamas. Teritorija ir
bagāta ar ūdeņiem – Lielupe, Mēmele, Mūsa, karjeri, dīķi, kas ir svarīgākais
barošanās biotops tādām sugām kā
ūdeņu un dīķu naktssikspārņi un ļoti
nozīmīgs biotops Natūza, ziemeļu
sikspārņiem un rūsganajiem vakarsikspārņiem. Teritorijā atrodas vairāki
parki (Bornmindes, Jumpravmuižas,
Mežotnes, Bauskas) un kapsēta, kas
kalpo sikspārņiem gan kā barošanās vietas, gan nodrošina ar mītnēm
koku dobumus mīlošās sugas – ūdeņu
naktssikspārņus, Natūza sikspārņus
un rūsganos vakarsikspārņus. Trīs no
dabas parkā “Bauska” konstatētajām
sugām atrodamas Latvijas Sarkanās
grāmatas sarakstā.

Attēlos:
Divkrāsainais sikspārnis Vespertilio murinus
Droši konstatēts tikai vienā vietā – uz sauszemes teritorijā starp Mūsu un Mēmeli rietumiem
no Bauskas pils. Divkrāsainais sikspārnis parasti
vasarā apmetas ēkās. Tas nereti medī atklātā ainavā un mazāk kā citas sikspārņu sugas saistīts
ar kokaudzēm.

Garausainais sikspārnis Plecotus auritus
Šajā pētījumā konstatēts tikai vienu reizi pie
Bornsmindes pils. Dabas parkā “Bauska” varētu būt daudz biežāk sastopama. Garausainie
sikspārņi parasti medī lidojot tuvu substrātam,
parasti koku lapotnē. Garausainiem sikspārņiem
nepieciešami ar kokiem saistīti biotopi – parki,
mežu puduri, dārzi, alejas. Vasarā apmetas gan
ēkās, gan koku dobumos un putnu būros. Bieži
ziemo nelielos sakņu pagrabos.
Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii
Iespējams, ka Natūza sikspārnis ir masveidīgākā
suga dabas parka teritorijā. Šai sugai nepieciešami gan ar lapkokiem saistīti biotopi, gan ūdeņiem bagāta ainava. Vasaras kolonijas apmetas
gan koku dobumos, gan ēkās. Lielā skaitā Natūza sikspārņi novēroti Mežotnes, Bornsmindes
un Jumpravmuižas parkos, kā arī virs upēm un
to krastiem. Natūza sikspārņi, līdzīgi kā ziemeļu sikspārņi, barojas nelielos klajumos starp
kokiem un virs ceļiem un nemedī biezā koku
lapotnē. Dobumainu koku saglabāšana parkos,
alejās un ceļmalās ir nozīmīga arī šīs sugas aizsardzībai.
Rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula
Novērots daudzviet virs Lielupes, kā arī vairākos
parkos. Bornsmindes parkā iespējama vasaras
kolonijas uzturēšanos kādā no parka kokiem.
Rūsganie vakarsikspārņi vasarā uzturas galvenokārt dzilnu kaltos dobumos. Dabas parkā
“Bauska” daudzveidīgā un ūdeņiem bagātā ainava nodrošina labus apstākļus šai sugai.
Rūsganajam vakarsikspārnim svarīga ir pietiekami liela dobumainu koku koncentrācija nelielā teritorijā.

ABINIEKU UN RĀPUĻU SUGAS DABAS PARKA „BAUSKA” TERITORIJĀ
Dabas parkā “Bauska” saskaņā ar epizodiskiem novērojumiem 2006. gada vasarā
konstatētas piecas abinieku sugas – lielais
tritons Triturus cristatus, parastā varde
Rana temporaria, zaļais krupis Bufo viridis,
zaļā varde Rana esculenta un dīķu varde
Rana lessonae.
Divas no konstatētajām abinieku sugām
– lielais tritons un zaļais krupis ir iekļautas
Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā, visas
sugas aizsargā EP Biotopu direktīva.
Dolomītu atsegumos mīt liels daudzums
zalkšu.

Attēlos:
•
Dīķu varde Rana lessonae
•
Zaļais krupis Bufo viridis
•
Parastā varde Rana temporaria
•
Parastais zalktis Natrix natrix

ZIVJU SUGAS DABAS PARKA „BAUSKA” TERITORIJĀ
Kopumā Lielupē sastopamas 43 zivju un nēģu
sugas. Starp tām ir saimnieciski nozīmīgas zivis –
makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas objekti. Sastopamas arī 10 (6 no tām konstatētas dabas parka
teritorijā) ES direktīvās un 5 Latvijas normatīvajos
aktos aizsargājamas zivju un nēģu sugas.
Lielupē, posmā no Mežotnes līdz Bauskai makšķerēšana jau no 80-iem gadiem tika limitēta. Tas tika
veikts, lai aizsargātu vimbas nārsta barus. Pašlaik
Lielupē licencēto makšķerēšanu organizē Bauskas
Mednieku un Makšķernieku Biedrība. Faktiski licencētā makšķerēšana noris trijās upēs: Mūsā un
Mēmelē (Bauskas pilsētas teritorijā) un Lielupē no
Bauskas līdz Mežotnei.
Upes nēģis ir anadroma suga, jūrā dzīvo 1- 3 gadus, tad dodas
nārstot upēs. Upes nēģa pirmsnārsta migrācija Lielupē sākas
jūlijā. Nēģa migrācijas maksimums Latvijas upēs (arī Lielupē)
parasti novērojams oktobrī un novembrī, taču nārsta migrācija turpinās visu ziemu un pavasarī līdz pat maijam. Nēģu
nārsts Lielupē norisinās maijā un jūnija sākumā, kad ūdens
temperatūra pieaug vismaz līdz 9° C. Kāpuru metamorfoze un
nēģa mazuļu lejupmigrācija pa upi sākas vasaras beigās, kad
tie pulcējas upes lejtecē, taču jūrā tie iziet tikai agrā pavasarī
līdz ar palu ūdeņiem (martā un aprīlī).
Salate ir sastopama baseina lielākajā upē Lielupē, kā arī Mēmeles un Mūsas lejtecē. Salate ir vērtīgs sporta makšķerēšanas objekts. Rūpnieciskajā zvejā Latvijā gadā tiek iegūta 1 t
šo zivju, galvenokārt piezvejā. Nārsto maijā-jūnijā. Latvijas
ihtiofaunā vienīgā plēsīgā karpu dzimtas zivs.
Vimba (Vimba vimba ) syn. Abramis vimba
Anadromā zivs (areāla atsevišķās vietās var būt sastopama
arī saldūdens forma). Uzturas baros. Pieaugušie īpatņi dzīvo jūrā. Nārstot dodas uz upēm. Daļa ienāk upju lejtecēs jau
rudenī un tur pārziemo, citas - pavasarī. Pēc nārsta atgriežas
jūrā. Vairums mazuļu uzturas upēs vienu gadu, bet daļa - divus gadus. Novērota līdz 865 km tāla migrācija, pārvietošanās
ātrums 25 km diennaktī. Pamatbarība – bentoss. Areālā un
Latvijā sasniedz 17 gadu vecumu. Lielupes augštece ir viena no
iecienītākajām vimbu nārsta vietām. Ķermenis samērā slaids,
no sāniem nedaudz saplacināts. Mute vērsta uz leju. Mugura
zilganpelēka, sāni un vēders sudrabains. Krūšu spuras, vēdera
spuras un anālā spura dzeltenīga, pirms nārsta kļūst sarkanīga. Pirms nārsta tēviņiem uz galvas izveidojas nārsta kārpiņas.
Kaze ir anadroma saldūdens zivs, uzturas baros. Latvijā jau
kopš pagājušā gadsimta sākuma uzskatīta par retu zivju sugu.
Noķer galvenokārt piekrastē, lielāko upju grīvās un ar tām savienotajos ezeros. Pēdējā desmitgadē sastopama biežāk.

VĒRTS REDZĒT –
KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS DABAS PARKA „BAUSKA” TERITORIJĀ
Dabas parka “Bauska” teritorija visos vēstures periodos ir bijusi blīvi apdzīvota, sākot
no 9. gadsimta pirms mūsu ēras otrās puses līdz mūsdienām. Tādēļ parka teritorijā
dominē kultūrainava ar izciliem un atsevišķos posmos unikāliem uzslāņojumiem, kā
arī blīvu nozīmīgu kultūras pieminekļu izvietojumu. Dabas parka “Bauska” teritorijā
atrodas viens pilsētbūvniecības piemineklis, 8 arheoloģijas pieminekļi, 13 arhitektūras pieminekļi un 3 mākslas pieminekļi.
Bauskas viduslaiku pils atrodas pussalā
starp Mūsu un Mēmeli, pie to satekas. Tā
sastāv no Livonijas ordeņa cietokšņa (15.
gs.vidus) drupām, Kurzemes hercoga rezidences (16. gs. beigas) un fortifikācijas
sistēmas. Pussala blakus pilij 15.-16. gs.
bijusi apdzīvota. Pilskalna teritorijā Mēmeles krastā atklāta arī vēlā bronzas laikmeta
apmetne.

Mazmežotnes muiža (dabas parka teritorijā tikai daļēji) ierīkota 19. gs. sākumā, muižas dzīvojamā ēka celta 19. gs. vidū. Muiža
tika izmantota galvenokārt saimnieciskām
vajadzībām. 2007.g. tika uzsākti aktīvie apsaimniekošanas darbi un panākta vēsturiskas ainavas reģenerācija.

KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS DABAS PARKA „BAUSKA” TERITORIJĀ
Mežotnes muižas apbūves ansamblis ar parku atrodas Lielupes krastā
pretī Mežotnes pilskalnam un senpilsētai. Mežotnes pils celta 1798.-1802. g.
pēc Dž.Kvarengi projekta, ko nedaudz
pārveidojis arhitekts J.G.Ā.Berlics. 19.
gs. sākumā celtas arī pārējās muižas
centra apbūves ansambļa ēkas – pārvaldnieka māja un stallis, un ierīkots
ainavu parks. Mežotnes muižas apbūves ansamblis ir viens no ievērojamākajiem klasicisma muižu ansambļiem
Latvijā, kura vērtību paaugstina labais
sakoptības līmenis. Kopā ar Mežotnes
pilskalnu un Mazmežotnes muižu pretējā Lielupes krastā veido izcilu ainavisku kompleksu.

Mežotnes baznīca (ārpus dabas parka
teritorijas, netālu no robežas) celta 18. gs.
sākumā, pēc I pasaules kara pārbūvēta torņa smaile. II pasaules kara laikā sagrauts
tornis, pēc kara izmantota kā noliktava,
nojauktas griestu velves un uzlikts lēzens
šīfera jumts. Baznīcai ir ievērojama ainaviska nozīme, tādēļ ir ieplānota rekonstrukcija.
Mežotnes ceplis – vienīgais vēsturiskais
ražošanas uzņēmums Lielupes krastā.
Funkcionējušā ražotne tika iznīcināta 20.
gs. 2. pusē, bet ir saglabājušās 19. gs. beigu būves, t.sk., kaļķu dedzinātava. Uzskatāms par arhitektoniski un ainaviski neparastu un interesantu objektu.
Mežotnes pilskalns ar senpilsētu intensīvi apdzīvots dzelzs laikmetā 8.-12. gs. Tas
bijis lielākā seno zemgaļu novada Upmales centrs un otrs lielākais zemgaļu nocietinājums. Blakus pilskalnam – senpilsēta
aptuveni 13 ha platībā. Senpilsēta daļēji
sniedzas ārpus dabas parka robežām.
Dzelzs laikmeta nocietinātās apmetnes un
pilskalni demonstrē cilvēka radītās izmaiņas dabiskajā ainavā.
Vīnakalna pilskalns – pilskalns blakus
Mežotnes pilskalnam ar zemgaļu pilskalniem neraksturīgu pilskalna formu. Pieļautas versijas par iespējamo vācu krustnešu
nocietinājumu vai kulta vietu.

Mežotnes pilskalna svētki katru gadu ceturtajā
maija sestdienā pulcē seno Zemgaļu kultūras un
tradīciju zinātājus un atbalstītājus

ZEMES ĪPAŠNIEKIEM:
Kādi ir zemes īpašnieka pienākumi aizsargājamā teritorijā?
Jāievēro teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi un jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei
vai pašvaldībai par nevēlamām izmaiņām teritorijā, kā arī par novērotajiem pārkāpumiem.
Kur jāsaskaņo būvniecība, citas darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, meža ciršana u.tml.?
Ja nav iespējams iepazīties ar normatīvajiem aktiem šajā jomā, var vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē, kur saņemsiet visu nepieciešamo informāciju. Par meža ciršanu vairāk uzzināsiet tuvākās virsmežniecības birojā.
Ko darīt, ja nopirkta zeme, bet neviens nav mani informējis, ka tā atrodas aizsargājamā
teritorijā?
Nezināšana neatbrīvo no atbildības – jums nāksies ievērot visus noteikumus, kas attiecas uz šo aizsargājamo teritoriju. Pirms iegādāties zemi, īpašnieka interesēs ir noskaidrot visus aprobežojumus,
tai skaitā - zemes iespējamo atrašanos aizsargājamā teritorijā. Atrašanās aizsargājamā teritorijā nenozīmē pilnīgu saimnieciskās darbības ierobežošanu, par aizliegtām un atļautām darbībām jāinteresējas Dabas aizsardzības pārvaldē.
Kas drīkst nākt un kontrolēt, kā īpašnieks saimnieko uz savas zemes aizsargājamā teritorijā?
To, kā īpašnieks un citas personas ievēro aizsargājamajās teritorijas aizsardzības un izmantošanas
noteikumus, drīkst kontrolēt amatpersonas no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta
un pašvaldības.
VARAM informatīvā brošūra “Jautājumi un atbildes zemes īpašniekiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, mikroliegumos, jūras piekrastē, upju un ezeru aizsargjoslās
http://varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=17147
par dabas aizsardzības jautājumiem Bauskas dabas parkā var interesēties:
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012, tālrunis: 67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv
Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
tālrunis: 63023228 - stacionārais ;
63022739 – stacionārais;
E-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv
Zemgales Virsmežniecības Bauskas birojs
‘’Ošiņi’’, Īslīces pag., Bauskas nov. LV-3901, tālrunis: +371 63922404,
E-pasts: bauskas.birojs@zemgale.vmd.gov.lv

Pārvietošanās

Sportošanas
iespējas

Skrituļ
slidošanai
Kājniekiem

Skeitbordam

Slēpošanas

Slēpošanas

Slidotava

Snovborda

barjeru

takas 1

kalns
trase
kalns
NODERĪGA
INFORMĀCIJA
PARKA APMEKLĒTĀJIEM
Aizliegts iet
Nenoiet no
Aizliegts kāpt
Iet aizliegts
Nekāpt pār
Nenoiet no

alā

Pakalpojumi

takas 2

Bauskas Tūrisma informācijas centrā pieejama: bezmaksas tūrisma informācija par
Bauskas,
Rundāles
un Vecumnieku
novadu.
Maršruti,
dabas takas – plašāka inforGājēju kāpnesIecavas,
Kājāmgājējiem
Aizliegts
Velomaršruts,
Gājēju dēļu
Gājēju tiltiņš
ar margu
un velobraucējiem velobraucējiem
braukta ar
laipas
mācija
http://www.tourism.bauska.lv/
velosipēdu
Tūrisma
informācija
Adrese: Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, LV3901
Tālrunis: +371639 23797, +371 27746484 (LMT)
Motobraucējiem,E-pasts:
Aizliegts
Kvadracikliem
Aizliegts
Aizliegts
tourinfo@bauska.lv
4x4 automašīnu Aizliegts
motomaršruts
braukt ar
braukta ar
pārvietoties

Gājēju kāpnes
Informācijas
stends

motocilku

Vides pieejamība

Automašīnām

Piemērots
ratiņkrēsliem

Piemērots
slīpums

kvadracikliem

ar motorizētu
peldlīdzekli

trase

braukt ar 4x4
automašīnām

Autoceļi. Dabas parka “Bauska” apkārtnē atrodas blīvs autoceļu tīkls: parka Z daļā ceļš līdz
Mežotnei, Rundālei, Viesturiem ir asfaltēts, D – līdztekus Lielupei veidotais ceļš – grantēts
unAizliegts
daļēji asfaltēts. Bausku
šķērsoLaivu
VIA BalticaLaivošanai,
ceļa posms.
Laivošanai,
Laivošanai
laivošanas
maršruts

braukt ar
automašīnām

piestātne

laivošanas
maršruts

nepiemērots

Sabiedriskais transports. Regulāra autobusu satiksme no Bauskas centra ir līdz Mežotnei. Satiksme no Bauskas līdz Rīgai ir ērta un pietiekami bieža.
Piemērots
cilvēkiem

Piemērots
cilvēkiem ar

Piemērots
cilvēkiem ar

ratiņkrēslā ar
redzes401 “Bauskas
bērnu
Velomaršruts
apkārtnes
pilis”
Laivu
Laivu
Ūdens
Aizliegts
Sniega
Aizliegts
pavadoni
traucējumiem
ratiņiem
ielaišanas/
ielaišanas/
motocikliem
pārvietoties
motocikliem
braukt ar
izcelšanas
izcelšanas
ar ūdens
sniega
Velomaršruts
apvieno
trīs
Bauskas
apkārtnes
pilis
un
virzās dabas parka „Bauska” teritorivieta no
vieta ar
motocikliem
motocikliem
rokām
jāpiekabes
gar Lielupes
upi. Tas veicams aptuveni no maija līdz oktobrim, jo pontonu tiltiņu pāri
Lielupei
pie Mežotnes pils uz ziemas sezonu ieziemo, tādēļ, ja brauciet agrā pavasarī vai
Pieejama
Pieejama
informācija
informācija
vēlā
sazinieties ar Mežotnes pili, lai precizētu, vai tiltiņš pa pils logiem ir redzams.
zīmju valodā
audio rudenī,
ierakstā
Uzturēšanās
Maršruts ir piesātināts ar apskates objektiem, tādēļ tā veikšana plānojama kā pilnas dienas
izbrauciens.

Pārceltuve

Pieejama
informācija
Braila rakstā

Brīdinājumi

Stāvlaukums
Uzmanību

Uzmanību
slidens mitrā
laikā

Kemperu
stāvlaukums
Maksimālais
pieļaujamais
cilvēku skaits

Nogruvums

Naktsmītnes dabas parka teritorijā
Kempings un
Atpūtas vieta
Kempings
Teltsvietas
Aizliegts
Piknika vieta
būvēt teltis
atrodas Mežotnes pilskempingpie(www.mezotnespils.lv) ar 39 gultasvietām
un 70 iespējamām pakabju stāvvieta
Uzmanībuvietām,
Uzmanību
Uzmanību
Uzmanību
Video
pildus
konferenču
un
semināru
telpām,
ēdināšanu
un
citiem
pakalpojumiem.
novērošana
laipas slidenas
krauja
nelīdzens
ērces
mitrā laikā
Mazmežotnes
muižas Kungu mājā (www.mazmezotne.lv) iespējams atpūsties no ikdienas
steigas, Kempingbaudot greznā
zālē un pagrabaNojume
velvju telpā
svinīgus pasākumus un atpūsties
Aizliegts novietot Nojume
Aizliegts
Nojume ar
kempingnovietot
piekabju
galdu un
patvērumam
labiekārtotās
viesu istabiņās
(pieejamas
12nakšņošanai
gultasvietas).
piekabes
kemperus
stāvvieta
soliem Interjers veidots, pietuvojoties
Laivot
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- Telšu un piknika vieta Lielupes krastā ar iekārtotu
peldvietu un iespē3
5
ju makšķerēt, lapene un ugunskura vieta.
Naktsmītnes Rundāles novadā ārpus dabas parka Bauska
Baltā māja, viesu nams. Viesu nams “Baltā māja” piedāvā mīlīgas naktsmītnes, gardu maltīti kafejnīcā, izīrē telpas pasākumiem, īpašu pirti. Vietu skaits – 22. Viesu nams atrodas
11km no Bauskas, netālu no lielceļa Bauska - Dobele, blakus Rundāles pils autostāvlaukumam (www.hotelbaltamaja.lv)
Vīnkalni, viesu māja. Viesu māja ar skatu uz Rundāles pili piedāvā 29 guļvietas, saunu,
svinību telpu līdz 30 viesiem. No jumta terases paveras brīnišķīgs skats uz Rundāles pili baroka brīnumu Latvijā. Bezmaksas Wi-Fi pieslēgums internetam (www.hotelrundale.lv).
Krastiņi, pirts un viesību telpas
“Krastiņi” - pirts Lielupes krastā, hidromasāžas baseins, 2 banketu zāles (40, 15 personām),
Pirtnieka pakalpojumi (www.krastinupirts.lv).
Cita veida infrastruktūras elementi. Publiskas tualetes ir tikai Bauskas, Mežotnes pilīs
un Mežotnes pilskalnā, naktsmītnēs un ēdināšanas uzņēmumos.
Vasaras sezonā pieejams gājēju tiltiņš pāri Lielupei uz Mežotnes pili
Nesteidzīgām pastaigām iesakām pastaigu taku uz Vīnakalna pilskalnu, Mežotnes pilskalna un Bauskas pils apkārtnes takas.
Kategoriski aizliedzami alpīnisma pasākumi parka mākslīgajās pilsdrupās un uz dolomita
atsegumiem.
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Informācija par Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam
projektu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas
uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas
teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas
vērtību saglabāšanai” Nr.LLIV-316

Projektā „Protected Areas” kopā startēja 11 partneri - 6 partneri no Latvijas un 5 no Lietuvas:
Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Jelgavas novada dome, Krustpils novada
dome, Dabas aizsardzības pārvalde, Rundāles novada dome, Aizkraukles novada dome no Latvijas un Kurtuvenai Reģionālā parka pārvalde, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra, Birštonas
pašvaldība, Žagares reģionālā parka pārvalde, Biržu reģionālā parka pārvalde no Lietuvas.
Projekta mērķis bija stiprināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu aizsardzību un samazināt cilvēku ietekmi uz aizsargājamām teritorijām, izmantojot vides pārvaldes instrumentus.
Projekta ietvaros paveiktais Rundāles novadā:
•
•
•

•
•
•

Dabas parka Bauska aizsardzības plāna aktualizācija;
Mežotnes pilskalna arheoloģiskā pārrakuma aizbēršana, tādējādi novēršot negatīvo cilvēku ietekmi un atjaunojot vēsturisko lielā aizsardzības vaļņa līniju un novēršot pilskalna
pārrakuma turpmāko eroziju;
Pilnveidota infrastruktūra - atjaunoti segumi vēsturiskiem gājēju celiņiem Mežotnes pilskalna teritorijā, nodrošināta iespēja nokļūt Mežotnes pilskalnā no ziemeļu puses, uzstādīti divi informatīvie stendi, četras atkritumu tvertnes un divi koka tiltiņi, kā arī ierīkotas
ierobežojošas barjeras;
Sagatavots tehniskais projekts apgaismotas autostāvvietas ierīkošanai autobusiem un
vieglajām automašīnām pie Mežotnes baznīcas;
Izveidota un aktīvi visā novada teritorijā darbojas sabiedriskā vides monitoringa grupa.
Kopējais projekta budžets Rundāles novadā veido EUR 125 726 lielu summu. Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums 85%.

Attēlā: 2012.gadā 7.septembrī svinīgi tika atklāts rekonstruētais Mežotnes pilskalna valnis

Brošūras sagatavošanā izmantota informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas
www.daba.gov.lv un dabas aizsardzības plāna dabas parkam „Bauska” www.rundale.lv
Sabiedrība/Dabas parks Bauska.
Foto: Valda Ērmane, Intars Blaudums, Zinaida Sparāne, Ivars Čerļenoks, Kristīne
Kosoja, Raitis Ābelnieks, Aldis Iesalnieks, Bauskas Tūrisma informācijas centrs
(http://tourism.bauska.lv/), Mazmežotnes muiža (www.mazmezotne.lv), Mežotnes pils
(www.mezotnespils.lv), Mihails Pupiņš, Andris Soms, Viesturs Vintulis, Pēteris Lakovskis,
Elīna Kuzņecova, Aina Ābolniece-Āboliņa, Uldis Dzidrums, Kristīne Kociņa
Īpašs paldies par atbalstu un sadarbību Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un
Intai Somai, DAP Vides izglītības centra vadītājai.
Izdevējs – Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV – 3921
Tālr.: +371 639 62 298, e-pasts dome@rundale.lv
www.rundale.lv
Tirāža 2000 eksemplāri
Iespiests SIA Latgales druka. Izdošanas datums 2014.gada jūlijs.
Dizains un makets: Igors Madžulis.
Brošūra izgatavota Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta
Nr.LLIV-316 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas
uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību
saglabāšanai” (Protected Areas) “ ietvaros.
Projekta „Protected Areas” koordinatore Ludmila Knoka
Projekta „Protected Areas” asistente Kristīne Kociņa

“Daba nebeidz mūs pārsteigt! Tiekamies Rundālē!”

