7.pielikums

BIOLOĢISKI VĒRTĪGĀS PĻAVAS GAUJAS NACIONĀLAJĀ PARKĀ
Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

1

Āraišu ezera
R pļava

2

Baižu pļava

3

4

5

6

7

8

Atrašanās vieta

Cēsu raj., Drabešu
pag, Āraišu ezera R
krasts

Cēsu raj., Liepas
pag., Gaujas k.krasts,
augšpus Raunas
ietekas, 1km uz DR
no mājām "Baižas
Balonu pļava Rīgas raj., Siguldas
pag., Gaujas l.krasts
500m lejpus Gaujas
tilta
Beitiņu siena Rīgas raj., Krimuldas
pļava
pag., I km uz leju pa
straumi no Braslas
ietekas Gaujā
Bērziņu pļava Cēsu raj., Līgatnes
pag., Gaujas k.krasts
pie mājām "Bērziņi

Aptuvena Pļavas veģetācijas
platība, ha
tips

mēreni mitra īstā
pļava ezera krasta
nogāzē

vidēji vērtīga, nav nav konstatētas
indikatorsugu,
cenozi veido
samērā retas sugas,
ainaviska

5

vīgriežu pļava,
Gaujas paliene pie
vecupēm

vidēji vērtīga

1.2

Dukuļu pļava Valmieras raj.,
Kocēnu pag., gaujas
l.krasts pie mājām
"Dukuļi"
10 Dzirnavas
Cēsu raj., Līgatnes
pag., Līgatnes upes
abi krasti pie mājām
"Dzirnavas"

reta suga
krūmāju sīpols
Allium
oleraceum

30.08.96
29-1996

nepļauta >3 gadus,
mitrajā daļā vērojama
zelmeņa sablīvēšanās,
gar upes krastu pļava
stipri nomīdīta, jo tiek

atsākt apsaimniekošanu - pļaut un
ganīt

31.08.1996
11-1996

nepļauta vismaz 3 gadus ieteicams atsākt pļaušanu vai
ganīšanu

10.09.1996
35-1996

aizaug ar kārkliem un
eglītēm

31.08.1996
7-1996

nepļauj >3gadus,
ieteicams atsākt pļaušanu un /vai
uzkrājas kūla, pļava sāk ganīšanu
aizaugt arbērziem, taciņa,
ugunskura vieta
nepļauta >3 gadus, daudz nepieciešama pļaušana un/vai
taku, celiņu, vairākas
ganīšana, lai ierobežotu
atpūtas vietas, ugunskuru aizaugšanu, vismaz 1x 2-3 gados;
vietas, stipri aizaug ar
jāsavāc atkritumi (papīri, pudeles
smiltāju ciesu un kazeni utt.);
(vietām līdz 90%), ienāk
jauni kociņi
nepieciešama pļaušna, lai
neapsaimniekota >3
ierobežotu stipro aizaugšanu,
gadus, aizaug ar
kārkliem un bērziem
vēlams veikt koku un krūmu
retināšanu

mēreni mitra īstā vidēji vērtīga pļava, nav konstatētas
atmatu pļava, Gaujas 3 indikatorsugas,
virspalu terasē
Gaujas virspalu
terases DR nogāzē
vērtīga, tipiska, 4 iespējams ir reta
sausa smiltāju,
indikatorsugs, liela suga Tatārijas
Gaujas virspalu
terase
sugu daudzveidība plaukšķene
40, ainaviska, skats Silene tatarica
pāri Gaujai uz
Gūdu klintīm
mēreni mitra īstā vidēji vērtīga pļava, nav konstatētas
sausa stepju, Braslas 5 indikatorsugas
virspalu terase

Dāvida
dzirnavu
pļava

0.5

3.5

sausa stepju smiltāju, Gaujas
augstā paliene un
virspalu terase

ļoti vērtīga ar lielu
sugu daudzveidību
(>65 sugas) un 16
indikatorsugas

reta suga
Tatārijas
plaukšķene
Silene tatarica

20.07.1999
36-2000

avoknaina pļava ar
vīgriežu pļavas
elementiem, Vaives
upes stāvā terases
nogāze
mēreni mitra atmatu

vērtīga, 2
indiktorsugas,
vairāki avoti

bezdelīgactiņa
Primula farinosa
un
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza sp.
zaļziedu
naktsvijole
Platanthera
chlorantha
nav konstatētas

19.09.1996
51-1996

vidēji vērtīga

mēreni mitra - mitra vidēji vērtīga
īstā un platlapju
palieņu pļava, kas
paliene
veidojas par
vērtīgu, ainaviska

indikatorsugu nav, bet tā kā pļava
atrodas Āraišu ezera krastā un šī
apkārtne ir iecienīta tūrisma vieta,
būtu vēlams pļavu vismaz 1 reizi 2
gados nopļaut, lai saglabātu
ainavisko vērtību
vēlams pļavu atjaunot, izretināt
alkšņus un pļaut

1.6

9

Rekomendācijas
apsaimniekošanai

kopš 1985. gada strauji
aizaugusi ar alkšņiem

mēreni mitra īstā un īstā - vidēji vērtīga,
sausa stepju
3 indikatorsugas,
sausā - ļoti vērtīga,
6 indikatorsugas

4.4

Pēdējās
Apsaimniekošana un
apsekošanas
ietekmes
datums,
Nr. atskaitē
03.07.1999 nav pļauta 2-3 gadus,
49-2000
uzkrājas kūla

aizsargājama
19.09.1996
suga
52-1996
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza sp.

16.5

0.7

9

Retās un īpaši
aizsargājamās
augu sugas

0.7

Braslas grīvas Rīgas raj., Krimuldas
pļava
pag., Braslas l.krasts,
100m no ietekas
Gaujā
Cēsu tilta
Cēsu raj., Gaujas
pļava
kr.krasts, lejpus Cēsu
tiltam

Cēsu raj., Vaives
pag., Dāvida
dzirnavas, Vaives
upes k.krast

Vērtība

nepieciešama krūmu novākšana un
pļaušana

01.07.1999
12-2000

regulāri pļauj, pļavā bišu ieteicams turpināt regulāri pļaut,
drava
jo botāniskā vērtība varētu
palielināties

19.07.2000
75-2000

nesen atjaunotas Līgatnes ja pļavu grib saglabāt kā pļavu,
palieņu pļavas, kas tiek nevis zālienu, tad pēc platlapju un
krūmu samazināšanas, pļaušanas
pļautas 2-3 x gadā kā
intensitāti vajadzētu samazināt
zāliens, intensīvā
līdz 1x gadā
pļaušana sekmē
nepļauj 2-3 gadus, aizaug nepieciešams atsākt pļaušanu un
ar kārkliem, bērziem un pirmajos gados pļaut reizi gadā,
apsēm, pamitrinās (jo
vēlāk iespējams 1x 2 gados; ja
turpinās pamitrināšanās,
uzkrājas kūla)
iespējams nedaudz regulēt ūdens
režīmu

Cēsu raj., Raiskuma
pag., Gaujas l.krasts,
100 m uz ZR no
"Edrenieku" mājām

1

zemo grīšļu (ļoti
tipiska)

naktsvijoles
ļoti vērtīga pļava
starppauguru
Platanthera sp.
ieplakā, liela sugu
daudzveidība, 10
indikatorsugas

21.07.1999
66-2000

12 Gaujēnu pļava Cēsu raj., Straupes
pag., Gaujas l.krasts,
300 m augšpus
Līgatnes pārceltuves

1

mēreni mitra
vilkakūlas, Gaujas
virspalu terase

25.10.1996
43-1996

pļava noganīta

turpināt pļaušanu un ganīšanu

13 Gaujmaļu
lielā pļava

4

sausa - vidēji mitra
atmatu, Braslas
virspalu terasē

25.10.1996
6-1996

vidēj8 veca atmata,
netiek pļauta

ieteicams pļaut, ganīt un neielabot

3

mēreni mitra īstā,
Gaujas virspalu
terasē

nav konstatētas
vērtīga, 5
indikatorsugas,
100% sūnu segums
un daudz cepurīšu
sēņu sugu
vidēji vērtīga, 4
Atvašu
indikatorsugas
saulrietenis
Jovibarba
sobolifera;
Ozols d>5m
vidēji vērtīga, 4
nav konstatētas
indikatorsugas, 42
sugas, tipiska

29.08.96
25-1996

regulaŗi pļauta

turpināt pļaušanu, neielabot

02.07.1999
24-2000

pļauj regulāri

turpināt pļaušanu

20.07.1999
48-2000

biezs kūlas slānis, jo nav vēlams atsākt pļaušanu vai
pļauta >3 gadus, aizaug ganīšanu, jo tas atjaunotu bagātīgu
ar gārsu, smiltāju ciesu sugu sastāvu
un parasto vīgriezi

11 Edernieku
grīšļu pļava

Cēsu raj., Straupes
pag., Braslas
k.krasts, 1km uz ZA
no Braslas ietekas
Gaujā
14 Gleznotājkaln Rīgas raj., Siguldas
a pļava
pag., Gaujas k.krasts
augšpus Vējupītes
ietekas Gaujā
15 Jāņarāmis
Cēsu raj., Priekuļu
pag., Gaujas kr.krasts
pie Rāmniekiem
16 Jaunmērnieku Cēsu raj., Drabešu
pļava
pag., Rakšupes
kr.krasts, 300m uz
DA no mājām
"Astītes"

1.2

3

sausa stepju, lēzena
nogāze virspalu
terasē

domājams, ka ļoti nav konstatētas
vērtīga,
apsekošanas laikā
nopļauta
mēreni mitra atmatu - vidēji vērtīga pļava nav konstatētas
mitra ciņusmilgas,
ar lielu sugu
lēzena Rakšupes
daudzveidību un 4
nogāze
indikatorsugām

1
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Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

Atrašanās vieta

Aptuvena Pļavas veģetācijas
platība, ha
tips

Vērtība

Cēsu raj., Priekuļu
pag., Gaujas
kr.krasts, 250m uz R
no "Kalnabenčiem"

2

18 Kalnabenču
attekas lielā
pļava

Cēsu raj., Priekuļu
pag., Gaujas
kr.krasts, 300m uz Z
no "Kalnabenčiem"

5

19 Kalnabenču Cēsu raj., Priekuļu
nogāzes pļava pag., Gaujas
kr.krasts, pie
"Kalnabenčiem"
20 Kalnabenču Z Cēsu raj., Priekuļu
pļava
pag., Gaujas
kr.krasts, 800m uz Z
no "Kalnabenčiem"

1

sausa stepju - mēreni vidēji vērtīga, 4
mitra īstā senkrasta indikatorsugas
nogāzē

3

sausa stepju, ieplakās vērtīga ar lielu sugu nav konstatētas
daudzveidību u
- slapjas augsto
grīšļu un vīgriežu
vairākām augu
sabiedrībām

02.07.1999
30-2000

sausa smiltāju stepju līdz mēreni
mitra pļava stāva
paugura nogāzē un
piekājē
kalcifīla grīšļu
senkrasta nogāzē

ļoti vērtīga ilgstoši naktsvijole
nemēslota pļava ar Platanthera sp.
lielu sugu
daudzveidību un 5
indikatorsugām
ļoti vērtīga kalcifīla nav konstatētas
slapjā pļava (purvs)

02.07.1999
15-2000

4.8

mēreni mitra īstā

vidēji vērtīga pļava, nav konstatētas
5 indikatorsugas,
Gaujas virspalu
terasē

31.08.96
17-1996

2

sausa smiltāju stepju, ieplaka ar
augsto grīšļu
sabiedrību

ļoti vērtīga sausā nav konstatētas
pļava ar 14
indikatorsugām un
vairākām
sabiedrībām

02.07.1999
20-2000

1.2

sausa smiltāju,
Gaujas virspalu
terase

25.10.1996
44-1996

11

slapja vīgriežu,
Kumadas gravas
nogāze un paliene

vidēji vērtīga, 4
indikatorsugas,
tipiska smiltāju
veģetācija
vērtīga, 2
indikatorsugas

1.4

mēreni mitra atmatu - vērtīga, 3
īstā, Gaujas virspalu indikatorsugas, 50
sugas, izcili
terases paugurs ar
nogāzēm,
ainaviska, Z daļā
Kvēpenes dižozols
ļoti vērtīga
mozaīkveida
struktūra: sausa
stepju un sausa
smiltāju, augstā
paliene

Cēsu raj., Liepas
pag., pie mājām
"Kalnaozoli"

22 Kalnavēršu
pļava

Cēsu raj., Drabešu
pag., Amatas l.krasts,
200 m uz D nomājām
"Kalnavērši"
23 Kalnazāģeru Rīgas raj., Krimuldas
pag., 150m no Gaujas
pļava
l.krasta starp
"Lejasbestes"un
"Kalnazāģeru" mājām
24 Klintaines
Cēsu raj., Liepas
pag., Gaujas
kr.krasts, 0,4km uz
ZR no mājām
"Baižas"

25 Kraujēnu
pļava

26 Kumadas
pļava

27 Kvēpenes
pļava

Cēsu raj., Straupes
pag.,100m lejpus
Līgatnes pārceltuves
Gaujas l.krastā
Cēsu raj., Drabešu
pag., Rīgas pleskavas šosejas
malā, Kumadas grava
un paliene līdz
Melderupītes un
Kumadas satekai
Cēsu raj., Raiskuma
pag., Gaujas l.krasts,
pie mājām
"Kvēpenes"

28 Ķeišu Gaujas Valmieras raj.,
pļava
Kauguru pag., Gaujas
kr.krasts, pie mājām
"Ķeiši"

1.5

2

2

29 Ķīšu stepju
pļava

Rīgas raj., Krimuldas
pag., Braslas l.krasts,
1 km uz A no mājām
"Ķīši"

0.9

30 Lauru
ceļmalas
pļava

Rīgas raj., Siguldas
pag., 100 m uz Z no
mājvietas "Lauri"
Gaujas k.krasts

1.5

31 Lauru
sveķeņu
(dienvidu)
pļava

Rīgas raj., Siguldas
pag., Gaujas k.krasts,
pie mājvietas "Lauri

9

ļoti vērtīga ar 10
indikatorsugām un
raksturīgu
veģetācijas
struktūru
sausa stepju, ieplakās ļoti vērtīga pļava ar
-slapjas ciņusmilgas vairākām augu
vecupes krastā
sabiedrībām, 9
indikatorsugām

sausa stepju, Braslas vērtīga pļava
virspalu terase
Braslas virspalu
terasē, 7
indikatorsugas,
liela sugu dažādība
(~40 sugas)
sausa stepju
ļoti vērtīga tipiska
Gaujas krastu
pļava, 6
indikatorsugas
sausa stepju-smiltāju ļoti vērtīga, 7
indikatorsugas,
Gaujas virspalu
terasē, izcili
ainaviska

nav konstatētas

Pēdējās
Apsaimniekošana un
apsekošanas
ietekmes
datums,
Nr. atskaitē
02.07.1999 uzkrājas kūla un veidojas
32-2000
ciņu mikroreljefs, kas ar
laiku var apgrūtināt
apsaimniekošanas
atsākšanu;
02.07.1999 nav pļauta 2 gadus,
31-2000
aizaug ar kārkliem un
smiltāju ciesu

17 Kalnabenču
attekas D
pļava

21 Kalnaozolu
pļava

sausa stepju

Retās un īpaši
aizsargājamās
augu sugas

retas sugas
parastā
čūskmēlīte
Ophioglossum
vulgatum L. un
ovālā divlape
Listera ovata L.
nav konstatētas 02.07.1999
33-2000

nav konstatētas

19.07.99
59-2000

Rekomendācijas
apsaimniekošanai

ieteicams atsākt pļaušanu un /vai
ganīšanu

ieteicams atsākt pļaušanu
(pirmajos gados vismaz 1x gadā,
vēlāk 1x 2-(3)gados)

nepļauta 2-3 gadus,
uzkrājas kūla, izplešas
smiltāju ciesa

vēlams atsākt pļaušanu vismaz 1x
2 gados

nav pļauta 2-3 gadus, sāk
aizaugt ar kārkliem, lieli
laukumi ar smiltāju
ciesu, vietām biezs kūlas
slānis
nogāzes daļu pļauj reti,
tāpēc uzkrājas kūla

vēlams pļaut vismaz 1x2 gados,
izpļaujit arī mitrās ieplakas

netiek pļauta >3 gadus,
stipri aizaug ar niedri un
pelēko kārklu, pāri iet
taciņa
intensīva ganīšana

ieteicams regulāri pļaut un ganīt,
nemēslot

būtu vēlams atjaunot - novākt
krūmus, ierobežot niedru
izplatīšanos
samazināt ganīšanas intensitāti,
nepļaut katru gadu vienā un tai
pašā laikā, bet mainīt to, lai
nesamazinās ziedošo sugu skaits

nepļauta >3 gadus, stipri vēlams atsākt pļaušanu
degradējas - liela kūla,
pļavauzīte
Helictotrichon pratense
veido ciņus; pļavā priežu
puduri
nav zināmas
sekot, lai neaizaug

odu gimnadēnija 19.09.1996
49-1996
Gymndenia
conopsea

aizaug ar kārkliem un
alkšņiem

vēlama pļaušana un jauno kociņu
izretināšana

nav konstatētas

25.10.1996
47-1996

pļauj samērā regulāri vai turpināt pļaušanu un ganīšanu
nogana

aizsargājamā mānīgā knīdija
Cnidium
dubium ; retā kailā dobspārne
Cenolophium
denudatum

01.07.1999
6-2000

regulāri pļauta, pāri iet
taciņa, ieplakās ieviešas
tīruma usne, ložņu
vārpata u.c.

pļavu varētu nolīdzināt, bet nav
ieteicams to ielabot un piesēt
graudzāles, nolīdzināt nedrīkst
pļavas Z - ZA daļu, kur aug
dobspārne; pļavu ieteicams
intensīvi pļaut 2-3 gadus, pēc tam
turpināt regulāru mērenu pļaušanu
bez mēslošanas

nav konstatētas

31.08.96
3-1996

mežacūku rakumi,
nepļauta

nepiciešama pļaušana un /vai
ganīšana, lai novērstu aizaugšanu

smaržīgā
naktsvijole
Platanthera
bifolia

20.08.96
20-1996

nav konstatētas

29.08.96
21-1996

ieteicams atsākt apsaimniekošanu,
nepļauta >3 gadus,
zelmenis kļuvis ļoti blīvs, lai pļava neaizaugtu
ieviešas vairākas
mežmalu sugas, pļavu
šķērso ceļš
nepļauta >3 gadus, taču būtu nepieciešama ganīšana, lai
neaizaug, kaut arī
nepastiprinātos aiaugšana
atsevišķi jauni bērzi ir
ieauguši, mežacīku
rakumi

2

7.pielikums

Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

Atrašanās vieta

32 Lejas Ķaubu Cēsu raj., Drabešu
Amatas pļava pag., Amatas
kr.krasts, 500 m uz Z
no "Lejas Ķaubu"
mājām

33 Lejasbestes
pļava

34 Lenču pļava

35 Leukādijas

36 Līcīšu pļava

37 Līdumnieku
pļava

Rīgas raj., Krimuldas
pag., 150m no Gaujas
l.krasta starp
"Lejasbestes"un
"Kalnazāģeru" mājām
Cēsu raj., Priekuļu
pag., Gaujas
kr.krasts, pie
ūdenstūristu
apmetnes "Lenči"
Cēsu raj., Priekuļu
pag., Gaujas kr.krasts
pie mājām
"Leukādijas"
Rīgas raj., Siguldas
pag., 100 m uz R no
mājā "Līcīši" Gaujas
k.krasts
Rīgas raj., Krimuldas
pag., 0,5 km uz A no
mājām "Līdumnieki

38 Lielā Daudas Rīgas raj., Siguldas
pļava
pag., Gaujas k.krasts,
1 km uz ZA no
"Kalnaklauku"mājām
39 Lielkājas
Cēsu raj., Drabešu
pag., Rakšupes
l.krasts, 100m uz A
no mājām "Lielkājas"
40 Līņu garā
Cēsu raj., Straupes
pļava
pag., Gaujas l.krasts,
pie mājām "Līņi"

Aptuvena Pļavas veģetācijas
platība, ha
tips

3

sausa stepju Gaujas
virspalu terases A
nogāzē

2.6

nogāzēs - sausa
stepju, ieplakā vīgriežu un augsto
grīšļu

0.9

5.3

7.5

Retās un īpaši
aizsargājamās
augu sugas

sausa stepju Amatas ļoti vērtīga ar lielu iespējams ir
virspalu terasē,
sugu daudzveidību, naktsvijoles
augstā paliene
10 indikatorsugas Platanthera sp.

0.4

7

Vērtība

vērtīga pļava ar 3
indikatorsugām

ļoti vērtīga pļava ar
divām dažādām
augu sabiedrībām
un 9
indikatorsugām
sausa stepju un
ļoti vērtīga ar lielu
mēreni mitra īstā
sugu daudzveidību
virspalu terasē
(>55 sugas) un 17
indikatorsugām
mēreni mitra-īstā,
vērtīga pļava, 6
Gaujas virspalu
indikatorsugas,
terasē
liela sugu
dauzveidība -52
mēreni mitra
vērtīga pļava ar 5
vilkakūlas - īstā,
indikatorsugām,
paugura DA nogāzē liela sugu
daudzveidība - 50
sugas, vienīgā
dabīgā pļava šajā
sausa stepju
ļoti vērtīga, tipiska,
7 indikatorsugas,
ainaviska

Rekomendācijas
apsaimniekošanai

atsākt pļaušanu 1x 2 gados

kontrolēt, lai neaizaugtu, neganīt
lopus, kas var iznīcināt atvašu
saulrieteņus

nav konstatētas

02.07.1999
27-2000

pļauta 1998 gadā, pēc
tam plānots
neapsaimniekot; sauso
daļu izrakā mežacūkas

ieteicams atsākt apsaimniekošanu
un regulāri pļaut vai vismaz
nepieļaut aizaugšanu ar krūmiem

iespējams ir
dzegužpuķe
Orchis sp.

02.07.1999
23-2000

vietām izplatās
būtu regulāri jāpļauj (vismaz 1x 2
plūksnainā īskāje
gados)
Brachypodium pinnatum

nav konstatētas

29.08.1996
22-1996

regulāri pļauta

turpināt pļaušanu, neielabot

nav konstatētas

31.08.96
18-1996

nav pļauta 2-3 gadus,
aizaug ar bērziem,
izpļauta ceļa josla, taču
siens netiek savākts

tā kā pļava sāk aizaugt, tad
nepieciešams atsākt pļaušanu un
ganīšanu, siens noteikti jāsavāc

nav konstatētas

29.08.96
24-1996

regulāri pļauta, mežacūku turpināt pļaušanu
rakumi

0.8

mēreni mitra īstā
virspalu terasē

nav konstatētas

20.07.1999
44-2000

aizaug ar alksni, uzkrājas atsākt pļaušanu
kūla, vietām lieli nātru
puduri

2.6

mēreni mitra atmatu, vidēji vērtīga, 2
nav konstatētas
vietām sausa smiltāju indikatorsugas,
vērtība var pieaugt

21.07.1999
70-2000

iespējams pirms 7
gadiem uzarta, pļauj un
gana regulāri,

Cēsu raj., Straupes
pag., Gaujas l.krasts,
pie mājām "Līņi"

0.7

slapja zemo grīšļu
(zāļu purvs)
senkrasta nogāzē

ļoti vērtīga pļava,
11 indikatorsugas

Naktsvijole
Platanthera sp.

21.07.1999
69-2000

42 Lorupes pļava Rīgas raj., krimuldas
pag., Gaujas k.krast,
Lorupes ieteka Gaujā

5.3

30.08.1996
32-1996

1.5

vidēji vērtīga, 3
indikatorsugas,
liela sugu
daudzveidība 68
vidēji vērtīga, 4
indikatorsugas

nav konstatētas

43 Mazā Daudas Rīgas raj., Siguldas
pļava
pag., Gaujas k.krasts,
1 km uz ZA no
"Kalnaklauku"mājām
44 Melturu tilta Cēsu raj., Drabešu
pļava
pag., Melturi,
Vidzemes šosejas
l.pusē (virzienā uz
Rīgu) pie tilta pār
Amatu

zemo grīšļu ciņusmilgu pļava,
Gaujas virspalu
terase
īstā - vīgriežu,
Gaujas virspalu
terase

nepļauj >3 gadus,
ZA galā izplatās krūmi, tos vēlams
iespējams, ka šī pļava ir ierobežot, bet pļaut nav
vairāk kā zālu purvs, liels nepieciešams
sūnu segums
regulāri pļauj un intensīvi turpinā pļaut un ganīt, nenosusināt
gana atālā govis un
un neielabot, lai nesamazinātu
zirgus
botānisko daudzveidību

nav konstatētas

29.08.96
23-1996

sausa stepju (mēreni
mitra atmatu),
ieplakās vīgriežu
pļava

ļoti vērtīga pļava ar nav konstatētas
13 indikatorsugām,
lielu sugu
daudzveidību,
ainaviska - skats no
tilta

41 Līņu grīšļu
pļava

45 Mežuļu pļava Valmieras raj.,
Kocēnu pag., Gaujas
l. krasts, 1,3 km uz D
no mājām
"Straupnieki"
46 Mucenieku
pļava

Rīgas raj., Siguldas
pag., 70 m no gaujas
k.krasta pret mājām
"Mucenieki
47 Murjāņu tilta Rīgas raj., Krimuldas
pļava
pag., Gaujas l.krasts,
no Murjāņu tilta līdz
Lojas ietekai Gaujas
vecupē

1.5

7

vērtīga - vidēji
vērtīga pļava ar 6
indikatorsugām

Atvašu
saulrietenis
Jovibarba
sobolifera

Pēdējās
Apsaimniekošana un
apsekošanas
ietekmes
datums,
Nr. atskaitē
19.07.2000 nav pļauta >3 gadus,
58-2000
aizaug ar smiltāju ciesu
un gārsu, vietām
priedītes, blīvs sūnu
stāvs, mežacūkas izrok
orhideju (iespējams
naktsvijoļu) gumus, ir
31.08.96
nav
16-1996

19.07.1999
52-2000

veģetācija
vērtīga
mozaīkveida - stepju
pļava un slapja
augsto grīšļu pļava
Gaujas virspalu

Baltijas
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza
baltica

01.07.1999
9-2000

0.4

sausa smiltāju, viena vidēji vērtīga, 3
daļa parkveida pļava indikatorsugas

nav konstatētas

29.08.1996
30-1996

1.6

sausa stepju - sausa
smiltāju

ļoti vērtīga, liela
nav konstatētas
sugu daudzveidība
(~60 sugas), 16
indikatorsugas, Z
daļā parkveida
pļava ar priedēm,
ainaviski krāšņa

21.07.1999
78-2000

intensīvi noganīta
(govis), neliela sugu
daudzveidība un ieviešas
sinantropās sugas
nav pļauta >3 gadus,
stipri degradēta - smiltāju
ciesa pilnībā dominē,
citas sugas atsevišķu
eksemplāru veidā, vietām
stipri aizaug ar priedēm,
apsēm, uzkrājusies liela
kūla
nav pļauta >3gadus,
aizaug ar apsēm (2m) un
bērziem, pie attekas
ieviešas Sosnovska
latvānis (Heracleum

ieteicams turpnāt regulāri pļaut un
noganīt, vēlams nemēslot, izņemot
ar kūtsmēsliem nelielās devās

turpināt ganīšanu, pļaušanu
samazināt ganīšanas intensitāti

nepieciešams atsākt pļaušanu,
pļaut vēlams katru gadu, izpļaujot
arī mitrās ieplakas,nepieciešams
novākt krūmu apaugumu

ieteicams atsākt apsaimniekošanu izcirst krūmus un atsākt pļaušanu
vai ganīšanu

ganītas govis, neregulāri vēlams izpļaut vai noganīt arī
Gaujas krastmalu, kur aug
atsevisķas retas priedes un
veidojas parkveida pļava
nepļauta 2-3 gadus,
Nepieļaut izbraukāšanu ar
uzkrājas kūla, vietām
automašīnām, vēlams pļaut katru
ieaugušas priedītes,
gadu un/vai ganīt, nemēslot,
daudz taciņas
izpļaut vēlams arī parkveida daļu

3

7.pielikums

Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

48 Pārceltuves
pļava

Atrašanās vieta

Aptuvena Pļavas veģetācijas
platība, ha
tips

Cēsu raj., Straupes
pag., uz leju no
Līgatnes pārceltuves
Gaujas k.krasts

4.6

sausa smiltāju,
Gaujas virspalu
terase

49 Paslavu pļavu Cēsu raj., Straupes
pag., Gaujas l.krasts,
pie mājvietas
"Paslavas""

6.5

sausa smiltāju,
Gaujas virspalu
terasē

50 Paulēnu
vilkakūlas
pļava

0.8

mēreni mitra
vilkakūlas pļava

8

sausa stepju smiltāju, Gaujas
virspalu terasē

4

sausā daļa - mēreni
mitra atmatu, mitrā
daļa - zemo un
augsto grīšļu, ezera
paliene
mēreni mitra īstā slapja vīgriežu pļava
Gaujas virspalu
terasē

51 Pielekši

52 Pilskalna
pļava

Valmieras raj.,
Kauguru pag., Gaujas
kr.krasts,
pie mājām "Paulēni"
Cēsu raj., Raikuma
pag., Gaujas l.krasts,
posmā starp mājām
"Dzintari" un
Pielekšiem
Cēsu raj., Drabešu
pag, Āraišu ezera R
krasts pie pilskalna

53 Plakstu pļava Valmieras raj.,
Kauguru pag., Gaujas
kr. Krasts, starp
mājām "Plaksti" un
sanatoriju "Līči"
54 Rābuta ezera Valmieras raj.,
pļava
Vaidavas pag.,
Rābuta ez. Z-ZA
krasts
55 Rauguļu
Cēsu raj., Priekuļu
pļava
pag., Gaujas k.krasts
lejpus Raunas ietekas
pie mājām "Rauguļi

5

<0,5

6

Vērtība

ļoti vērtīga, sugām Baltijas
bagāta ~70, 7
dzegužpirkstīte
indikatorsugas
Dactylorhiza
baltica un
retassuga - kailā
dobspārne
Cenolophium
denudatum
ļoti vērtīga, 5
atvašu
indikatorsugas,
saulrietenis
liela sugu
Jovivarba
daudzveidība 50, sobolifera
lielais laimiņš
Sedum maximum
ļoti vērtīgaar ar 11 Baltijas
indikatorsugām
dzegužpirkstīte
Dactylorhiza
baltica
ļoti vērtīga ar 11
nav konstatētas
indikatorsugām

ļoti vērtīga pļava,
liela sugu
daudzveidība, 3
pļavu tipi, 10
indikatorsugas
vērtīga, jo liela
sugu daudzveidība
un vairākas augu
sabiedrības ar 3
indikatorsugām
sausa smiltāju pļava ļoti vērtīga ar 6
ezera krasta nogāzē indikatorsugām un
krāšņi ziedošiem
platlapjiem
mēreni mitra īstā ar ļoti vērtīga, 5
stepju pļvas
indikatorsugas,
elementiem
Gaujas virspalu
terase

Rekomendācijas
apsaimniekošanai

jāpļauj un jāgana, lai neaizaugtu

25.10.1996
37-1996

nepļauta >3 gadus,
aizaug, vairāki priežu
puduri

01.07.1999
2-2000

ieteicams atsākt pļaušanu un/vai
nav pļauta 2 gadus,
aizaug ar kārkliem 0,20- ganīšanu, ierobežot kārklu
0,30 cm
izplatīšanos, nevajadzētu mēslot
pļavu un tai blakus esošo atmatu
daļu pļauj regulāri, daļu turpināt ganīšanu un pļaušanu
neregulāri nogana; pļavā
taciņa un ugunskura
vietas

20.07.1999
29-2000

ieteicams pļaut un ganīt

dzegužpirkstīte 03.07.1999
Dactylorhiza sp. 50-2000

pļauj regulāri

ieteicams pļaušanu turpināt
sausajā daļā katru gadu, bet
vēlams izpļaut slapjo daļu vismaz
1x 2 gados

nav konstatētas

02.07.1999
11-2000

pļavā intensīvi gana
zirgus un regulāri pļauj

ieteicams turpināt pļaušanu un
ganīšanu; pļavu nav vēlams
mēslot

nav konstatētas

20.07.1999
17-2000

biezs kūlas slānis,
nepļauta 2-3 gadus

vēlams vismaz 1x 2gados nopļaut
vai noganīt

dzegužpuķe
Orchis sp., reta
kailā dobspārne
Cenolophium
denudatum
nav konstatētas

19.09.1996
53-1996

nedaudz aizaug - egle, jāsāk pļaut un ganīt
priede, daži kadiķu krūmi

01.07.1999
5-2000

pļava tiek neregulāri
noganīta, ir neliela
ugunskura vieta, ceļa
mala ruderalizēta

Valmieras raj.,
Kauguru pag., Gaujas
kr.krasts, pie mājām
"Rūnīši"

0.1

57 Sapas pļava

Valmieras raj.,
Kauguru pag., Gaujas
kr. Krasts, pie mājām
"Sapas"

1

sausa smiltāju pļava vidēji vērtīga ar 4
Gaujas virspalu
indikatorsugām
terasē

reti sastopama
suga Tatārijas
plaukšķene
Silene tatarica

01.07.1999
10-2000

Nepļauta >3 gadus,
ieteicams izcirst krūmus un jaunos
izplatās smiltāju ciesa
kociņus, atsākt pļaušanu
Calamagrostis epigeios
, aizaug ar priedi un
bērzu; D daļa nomīdīta

58 Sarkano
klinšu pļava

Cēsu raj., Cēsu
pilsēta, Gaujas
l.krasts

5

sausa stepju, Gaujas ļoti vērtīga pļava ar nav konstatētas
virspalu terasē
lielu sugu skaitu
(>50 sugas) un 14
indikatorsugām,
viendabīga
veģetācijas
struktūra
sausa stepju pļava, vērtīga ar 5
nav konstatētas
Gaujas virspalu
indikatorsugām
terasē

20.07.1999
34-2000

nav pļauta >3 gadus,
nepieciešams atsākt pļaušanu
uzkrājusies kūla, izplatās
ciesa un no meža malām
ienāk priedes,
ērgļpaparde un kazene

01.07.1999
8-2000

pļauj regulāri; izmanto
atpūtai - vietām stipri
nomīdīta; mežacūku
rakumi
intensīvi noganīta un
nopļauta

Valmieras raj.,
Kocēnu pag., Gaujas
l. krasts, pie mājām
"Straupnieki"
60 Strēlnieku
Rīgas raj., Siguldas
pļava
pag., Lorupes
l.krasts, 200 m no tās
ietekas Gaujā
61 Stubu pļava Cēsu raj., Drabešu
pag., Rakšupes
l.krasts, pie mājām
"Stubi"
62 Tālītes grīšļu Cēsu raj., Liepas
pļava
pag., Tālītes k.krasts,
~1km pirms ietekas
Raunā

63 Tālītes īstā
pļava

Cēsu raj., Liepas
pag., Tālītes k.krasts,
1km pirms ietekas
Raunā

1

3.4

3

12

7.5

vērtīga ar 5
indikatorsugām

Pēdējās
Apsaimniekošana un
apsekošanas
ietekmes
datums,
Nr. atskaitē
10.09.1996 neapsaimniekota >3
46-1996
gadus, vairākas priedes
izklaidus, pa vidu šaurs
ceļš

56 Rūņu pļava

59 Straupnieku
pļava

mēreni mitra īstā
pļava

Retās un īpaši
aizsargājamās
augu sugas

mēreni mitra atmatu vidēji vērtīga, 3
indikatorsugas

nav konstatētas

30.08.1996
31-1996

mēreni mitra atmatu - ļoti vērtīga pļava ar nav konstatētas
sausa stepju nogāzē lielu sugu
uz upi
daudzveidību un 9
indikatorsugām
slapja zemo grīšļu, ļoti vērtīga, tipiska, nav konstatētas
Tālītes upes paliene 2 indikatorsugas

20.07.1999
45-2000

mēreni mitra īstā līdz vērtīga, 4
slapja vīgriežu,
indikatorsugas
Tālītes upes paliene

nav konstatētas

19.09.1996
55-1996

19.09.1996
54-1996

daļu pļauj regulāri, daļa
nepļauta 2-3 gadus,
aizaug ar bērziem un
alkšņiem
neapsaimniekota >3
gadus, pēc pļaušanas
pārtraukšanas pļava
pārvēršas par slapju un
pamazām pārpurvojas
aizaug ar kārkliem
neapsaimniekota >3
gadus, pēc pļaušanas
pārtraukšanas pļava
pārvēršas par slapju un
pamazām pārpurvojas

turpināt ganīšanu, lai nepieļautu
aizaugšanu ar šaurlapu ugunspuķi
Chamanerion angustifolium un
kazeni Rubus caesius

ieteicams turpināt regulāru
pļaušanu

ieteicams samazināt ganīšanas
intensitāti

ieteicams turpināt pļaušanu un
intensīvi nemēslot

atsākt pļaušanu un ganīšanu, lai
nepieļautu pārpurvošanos

atsākt pļaušanu un ganīšanu, lai
nepieļautu pārpurvošanos

4

7.pielikums

Nr.
p.k.

Objekta
nosaukums

64 Tiltu pļava

Atrašanās vieta

Cēsu raj., Cēsu
pilsēta, Gaujas
l.krasts, pie mājām
"Tilti"

Aptuvena Pļavas veģetācijas
platība, ha
tips

Vērtība

3.2

sausa atmatu - stepju ļoti vērtīga ar 9
ar mēreni mitru pļavu indikatorsugām
elementiem

65 Tītmaņu pļava Cēsu raj., Līgatnes
pag., Gaujas k.krast,
200 m uz DR no
"Tītmaņu"mājām

4.6

īstā - vilkakūlas

66 Vāļukalns

1.4

slapja vīgriežu slapja ciņusmilgas
Gaujas augstajā
palienē
īstā, Vildogas upes
gravas ZR nogāze

Cēsu raj. Drabešu
pag., pie mājām
"Vāļukalns"

67 Vecandrejāņu Cēsu raj., Līgatnes
gravas pļava pag., 300 m uz A no
mājām
"Vecandrejāņi"
68 Vizuļu pļava Cēsu raj., drabešu
pag., Amatas
kr.krasts, 300 m uz
ZR no "Vizuļu"
mājām
69 Zvārtes pļava Cēsu raj., Drabešu
pag., Amatas
k.krasts, 200m uz Z
no Zvārtes ieža

1

0.5

6.5

Retās un īpaši
aizsargājamās
augu sugas

Pēdējās
Apsaimniekošana un
apsekošanas
ietekmes
datums,
Nr. atskaitē
reta suga - kailā 20.07.1999 iespējams, ka 5-7 gadus
dobspārne, liela 35-2000
veca atmata, veģetācijas
populācija
struktūra mozaīkveida,
nav izveidota velēna; nav
pļauta 2 gadus,
uzkrājusies kūla

ļoti vērtīga, 9
Vīru dzegužpuķe
indikatorsugas, ļoti Orchis mascula
liela sugu
daudzveidība 90
sugas, Gaujas
virspalu terasē
vidēji vērtīga ar 3 nav konstatētas
indikatorsugām

ļoti vērtīga, 5
smaržīgā
indikatorsugas,
naktsvijole
liels īpatsvars meža Platanthera
un mežmalu sugām bifolia
mēreni mitra atmatu - vidēji vērtīga ar 3 nav konstatētas
īstā
indikatorsugām, bet
paredzams, ka
vērtība pieaugs, jo
atsākta regulāra
pļaušana
zaļziedu
mēreni mitra īstā,
vērtīga, 5
naktsvijole
Amatas virspalu
indikatorsugas,
terase
daļa atrodas Roču Platanthera
rezervāta teritorijā chlorantha

Rekomendācijas
apsaimniekošanai

atsākt pļaušanu un pļaut vismaz
1x2 gados; lai saglabātu vitālu
kailās dobspārnes cenopopulāciju,
daļu pļavas vēlams pļaut vēlu
(jūlija vidī - beigās), jo suga
sēklas ražo jūlijā - augustā

25.10.1996
37-1996

pļauj regulāri, bet ne visā turpināt pļaušanu un ganīšanu, bet
platībā, tiek ganīts
ne ļoti intensīvi, ik gadus nepļaut
ēzelītis
vienā laikā

20.07.1999
39-2000

nav pļauta >3 gadus,
atsākt pļaušanu vismaz 1x 3gados,
aizaug ar vīgriezi; atpūtas lai saglabātu atklātu ainavu
vieta ar galdu un
ugunskuru
stipri aizaugusi, nepļauta pļavas saglabāšanai ieteicams
kopš ~ 1980. gada, retas atsākt pļaut un ganīt
5m augstas egles, kas
veido parkveida pļavu
Pļauj regulāri, bet nesen, Ieteicams pļaut vai noganīt katru
daļā iestādītas ābeles,
gadu
veci māju pamati, liels
ozols

10.09.1996
40-1996

19.07.2000
53-2000

10.09.1996
48-1996

zelmenis sablīvējies,
uzsākt un turpināt regulāru
uzkrājas kūla, daļa pļavas pļaušanu
2001. gada augustā
nopļauta

5

