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Engures un Kaņiera ezeri un pieguļošā teritorija - kalcifītā
augāja (biotas) reģions Latvijā

• Engures ezers kopā ar Kaņiera ezeru  veido ļoti savdabīgu kalcifītā augāja (varbūt 
pat biotas) reģionu Latvijā. Šo ezeru un tiem pieguļošās piekrastes joslas vērtība 
neapšaubāmi ir augāja hipertrofētais raksturs, kas izpaužas augu sugu un augu 
sabiedrību sastāvā. Engures-Kaņiera ekoloģiskajam reģionam ir vides līdzība ar 
Monzunda arhepelāga kaļķaino augteņu biotu, kas, iespējams, nodrošināja 
kalcifīto augu sugu (piemēram, Cladium mariscus, Saussurea alpina ssp. 
esthonica, Sesleria caerulea u.c.) migrāciju holocēnā. 



Ūdenslīmeņa maiņa Kurzemes krasta lagūnu ezeros

• Engures ezerā ūdenslīmenis pazemināts 1842.g.(pirms 176 gadiem) un 1899. g. (pirms 119 gadie. 
Pat koki tur negrib augt…m). Praengures ezera platība pirms 176 gadiem – 125 km2; Engures 
ezera platība pašlaik – 45 km2. Nosusinātās joslas platība 70.7 km2 (36.3 % no Engures dabas 
parka sauszemes platības)

• Kaņiera ezerā pirmie ūdens regulēšanas darbi veikti jau hercoga Jēkaba laikā, bet būtiskāki 
ūdenslīmeņa pazemināšanas darbi – 19. un 20.gs. mijā. Tad ezera platība samazināta līdz 1.7 km2. 
Pēc nosusināšanas ir atklājušies dolomītiežu un dūņu lauki,  nabadzīgs, akmeņiem nosēts 
līdzenums, ko nekādas cilvēku pūles nav spējušas pārvērst auglīgās pļavās un druvās. Pat koki tur 
negrib augt… (Druvietis 1944; Priede 2017). Ūdenslīmeni paaugsina 1965. gadā, pašlaik ezera 
platība ir 11.3 km2. 

• Vidāla ezers (atradies iepretim Melnsila ciemam, 7 verstis garš un 1.5 verstis plats) nosusināts 
1838. gadā. Izrok nelielu kanālu, pie ezera platāku, kāpu joslā šaurāku, 1837. gada oktobrī atbrīvo  
ūdens tecējumu un nākamā gada maijā viss ūdens ir aiztecējis uz jūru.



Augājs un vide Engures ekoreģionā

• Engures ekoreģiona sauszemes   zonas (ekozonas), to  vecuma un irdeno nogulu 
sastāva atšķirības.

I nosusinātā Engures ezerdobes zona - 170 gadi, 70.7 km2 (10.4 %, 1.6 m vjl.);
II Limnejas jūras zona > 2800 gadiem, 2.7 km2 (0.4 %, 3.8 m vjl.);
III Litorīnas jūras zona - 2800 gadus veca, 125.0 km2 (18.6 %, 5.1 m vjl.);
IV Baltijas ledus ezera zona - 7500 gadus veca, 181.2 km2 (27.0 %, 17.3 m vjl.);
V Ziemeļkursas augstienes zona – 13500 gadus veca, 292.4 km2 (43.6 %, 53.7 m vjl.).



Sauszemes vecuma zonas



Sauszemes vecuma zonas



Floras un augu sabiedrību īpatnības

• Pamatojoties uz teritorijas platības un sugu skaita  sakarībām Latvijā, ir aprēķināts, ka ezera 
sateces baseinā ir par 120, bet dabas parkā par 200 sugām vairāk, nekā vidēji 1 km2 Latvijā;

• Sateces baseina vaskulāro augu florā ir dažu Latvijā taksoniem bagātu dzimtu sugu lielāks 
īpatsvars, piemēram, doņu dzimta (76 % no Latvijas sugu kopskaita), orhideju (72 %), grīšļu (69 %), 
glīveņu (64 %); 

• Sateces baseinā ir niecīgs svešzemju sugu daudzums - 7 % no kopējā sugu skaita (Latvijā – 33 %). 
Vairākas sinantropās dzimtas Ezera sateces baseinā, salīdzinot ar Latviju, pārstāvētas ar nelielu 
sugu skaitu, piemēram, balandu dzimtas sugu daudzums  ir 22 % no Latvijas sugu kopskaita, 
krustziežu – 30 %;

• Liela kalcifīto augu sabiedrību dažādība, piemēram, Cladietum marisci, Schoenetum ferruginei, 
Seslerio-Pinetum u.c.  



Sugu horoloģija

• Sateces baseina flora ir Centrāleiropas floras provinces paraugs
• Īpatnības:
- Sugas ar Eiropas areālu – 30% (Latvijā 25 %)
- Litorālās sugas – 3.3 % (Latvijā – 1 %)
- Holarktikas ziemeļu reģionu sugas  - 30.7 % (Latvijā – 19 %)



Mežainuma dinamika

• Meža platību īpatsvars jeb mežainums Engures ezera sateces baseinā pēdējos 70-80 gados) ir palielinājies par 7.7 % jeb par
74.0 ha gadā. 20. gs. 30. gados mežainums bija 43.2 %, bet 2011. gadā – 51.0 %. Mežainuma izmaiņas šajā laikā dažādās
sauszemes vecuma zonās ir stipri atšķirīgas.

• Engures ezera nosusinātās ezerdobes zonā mežainums ir palielinājies par 27.3 %

• Baltijas ledus ezera zonā par 13.6 %

• Ziemeļkursas augstienē par 2.9 %

• Litorīnas jūras zonā mežainums ir samazinājies par 3.4 %



Zālāju un mežu transformācija

• Nepļautos zālājos niedre (Phragmites australis) ir pārmākusi 
zālāju sugas mitrās un slapjās augtenēs, bet sausākās vietās 
izplatās niedru auzene (Festuca arundinacea) un smilts grīslis 
(Carex arenaria). Arī mežos pastiprināti izplatās mitru 
augteņu graudzāles niedre un molīnija (Molinia caerulea), 
sausākās vietās – slotiņu ciesa (Calamagrostis epigeios).



Oligomezotrofo priežu mežu ražības pētījumi



Priedes mežaudžu ekoloģiskais potenciāls

• Krāja 100 gadus vecā mežaudzē:
• Jūras piekraste, Limnejas jūras stadija

• (1.lauk.) – 247 m3.ha-1

• Baltijas ledus ezera stadija  (4.lauk.) – 342 
m3.ha-1

• Z-Kursas augstiene (5. lauk) – 348 m3.ha-1

• Litorīnas jūras stadija (7.lauk.) – 589 m3.ha-
1

• Nosusinātā Engures ezerdobe (6.lauk) –
706 m3.ha-1
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Ūdenslīmeņa maiņa Engures ezerā un nosusinātās joslas 
raksturojums

• Nosusinātā josla atšķiras pēc trofiskuma:  austrumu daļā nabadzīgākas augtenes, rietumu, 
ziemeļu, dienvidu pusē – bagātākas augtenes; nabadzīgajā daļā – ganības, bagātajā daļā – tīrumi 
un pļavas; 

• Nosusinātā josla – deflācijas josla un arī dzintara josla (G. Eberhards, J. Lapinskis, B.Saltupe), 
raksturīgs pārpūstu kāpu un starp tām -izstieptu seklu pazeminājumu virknes, jeb miniatūrā vigu 
un kangaru komplekss;

• Nosusinātajai joslai raksturīgi Cardium slāņi (dažāda biezuma un dažādā dziļumā), kas ir viens no 
galvenajiem substrāta karbonātu avotiem;

• Kalcifītais substrāts  un augājs, orhideju josla 



Nosusinātās joslas flora 

• Nosusinātajā ezerdobē konstatētas (1980-1995.g.) 622 vaskulāro augu sugas (72.6 
% no dabas parka sugu skaita); 

• Norobežota kalcifīto augu sugu kopa, 13 sugas: Cladium mariscus, Schoenus
ferrugineus, Carex lepidocarpa, C.hostiana, C.scandinavica, C. capillaris, 
Dactylorhiza cruenta, D.ochroleuca, Liparis loeselii, Ophrys insectifera, Pinguicula
vulgaris, Primula farinosa, Sesleria caerulea, kas sastopamas tikai nosusinātajā 
joslā un aug neitrālā, bet ar slāpekli nabadzīgā substrātā;

• Nosusinātās joslas floras īpatnība – orhideju dzimtas sugu bagātība, tāpēc šo joslu 
var nosaukt arī par orhideju joslu; 



Orhideju dzimtas sugu blīvums dabas parkā



Meža struktūra un augu sabiedrības

• Mežu platība nosusinātajā joslā pašlaik ir 3445.2 ha, mežainums – 48.9 % (1930-
tos gados mežainums nosusinātajā joslā ir bijis 21.5 %, 80 gados meža platība ir 
palielinājusies par 27.4 %, jeb 2.3 reizes). 

• Raksturīgs liels slapjo un pārmitro mežu īpatsvars (slapjaiņi un purvaiņi) – 49.3 %; 
salīdzinājumam Piejūras zemienē – 26.1 %, Latvijā – 22.1 %;

• Pēc auglības nosusinātās joslas meži ir līdzīgi Piejūras zemienes fona situācijai –
ceturtā daļa visu mežaudžu ir oligotrofas (attiecīgi 25.8 un 25.1 %)

• Valdošā mežaudžu suga – priede – 55.5 % no audžu kopplatības.



Nosusinātās ezerdobes ainavas



Nosusinātās ezerdobes ainavas



Kaņiera ezera Egļu sala 2010. gadā



Kaņiera ezera Ābeļu sala 2010. gadā



Nokaltušie koki Kaņierī. Latvijā līdz šim neredzēta ainava



Meža zemsega jūras kraukļa kolonijā



Meža zemsega jūras kraukļa kolonijā



Jūras kraukļa ligzda



Ligzdas nokaltušos kokos Kaņierī



Nātres saaudzes Ābeļu salā 2017. gadā



Vitāls jaunais ozols Egļu salā  



Juodkrante, Kuršu kāpas



Mūsu jaunā, nākotnes ainava ?


