
    

Latvijas biotopiLatvijas biotopi

 Dzintra PorozovaDzintra Porozova

 Piekrastes un Piekrastes un 
halofītiskie biotopihalofītiskie biotopi

        Viengadīgu augu sabiedrības uz Viengadīgu augu sabiedrības uz 
sanesumu joslāmsanesumu joslām

“Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” 
izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)

 http://skolai.daba.lv



    

Viengadīgu augu sabiedrības uz Viengadīgu augu sabiedrības uz 
sanesumu joslāmsanesumu joslām

 Ar slāpekli bagātas Ar slāpekli bagātas 
sanesumu joslas, uz kurām sanesumu joslas, uz kurām 
dominē viengadīgi augi, dominē viengadīgi augi, 
galvenokārt balandas galvenokārt balandas 
Chenopodium spp.Chenopodium spp. un  un 
balodenes balodenes Atriplex spp.Atriplex spp.

 Vairākām balodeņu sugām tas Vairākām balodeņu sugām tas 
ir raksturīgākais biotops. ir raksturīgākais biotops. 
Sanesumu joslas paralēli Sanesumu joslas paralēli 
krastam veidojas viļņu darbības krastam veidojas viļņu darbības 
rezultātā un sastāv no krastā rezultātā un sastāv no krastā 
izskalotām aļģēm, niedru un izskalotām aļģēm, niedru un 
meldru stublāju fragmentiem.meldru stublāju fragmentiem.

 Sanesumu joslas ir nozīmīga Sanesumu joslas ir nozīmīga 
dzīvesvieta piekrastes dzīvesvieta piekrastes 
bezmugurkaulnieku sugām un bezmugurkaulnieku sugām un 
svarīgs barošanās biotops svarīgs barošanās biotops 
putniemputniem



    

Raksturīgākās sugasRaksturīgākās sugas
 Augi:Augi:
 Balandas Balandas Chenopodium spp. Chenopodium spp. 
 Sarkanā balanda Sarkanā balanda Chenopodium Chenopodium 

rubrumrubrum
 Balodenes Balodenes Atriplex spp.Atriplex spp.
 Šķēplapu balodene Šķēplapu balodene Atriplex prostrataAtriplex prostrata
 Skaistaugļu balodene Skaistaugļu balodene Atriplex Atriplex 

calothecacalotheca
 Jūrmalas balodene Jūrmalas balodene Atriplex litoralisAtriplex litoralis
 Jūrmalas šķēpeneJūrmalas šķēpene Cakile maritima Cakile maritima
 Kālija sālszāleKālija sālszāle Salsola kali Salsola kali
 Dažādlapu sūreneDažādlapu sūrene Poligonum  Poligonum 

aviculariaviculari

Biotops veidojas tikai tur, kur kopjot Biotops veidojas tikai tur, kur kopjot 
pludmales un iegūstot jūras mēslus, pludmales un iegūstot jūras mēslus, 
neiznīcina sanesu joslasneiznīcina sanesu joslas



    

Daudzgadīgs augājs akmeņainās Daudzgadīgs augājs akmeņainās 
pludmalēspludmalēs

 Augi:Augi:
 Biezlapainā sālsvirza Biezlapainā sālsvirza 

Honckenya peploidesHonckenya peploides
 Smiltāja kāpukviesis Smiltāja kāpukviesis Leymus Leymus 

arenariusarenarius
 Parastais pelašķis Parastais pelašķis Achillea Achillea 

milefoliummilefolium
 Dižzirdzene Dižzirdzene Angelica Angelica 

archangelicaarchangelica
 Parastā niedre Parastā niedre Phragmetes Phragmetes 

australisaustralis
 Ložņnu smilga Ložņnu smilga Agrostis Agrostis 

stoloniferastolonifera
 Zilganais meldrs Zilganais meldrs Scirpus Scirpus 

tabernaemontanitabernaemontani



    

Jūrmalas pļavasJūrmalas pļavas

 Randu pļavas starp Randu pļavas starp 
Ainažiem un Ainažiem un 
SalacgrīvuSalacgrīvu



    

Virsāji un krūmājiVirsāji un krūmāji

 Raksturīgās sugas:Raksturīgās sugas:
 Zviedrijas kadiķis Zviedrijas kadiķis Juniperus Juniperus 

communiscommunis
 Vilkābele Vilkābele Crataegus spp.Crataegus spp.
 Rozes Rozes Rosa spp.Rosa spp.
 Parastais pabērzs Parastais pabērzs Rhamnus Rhamnus 

catharticacathartica
 Aitu auzene Aitu auzene Festuca ovinaFestuca ovina
 Lielziedu vīgrieze Lielziedu vīgrieze Filipendula Filipendula 

vulgarisvulgaris
 un citasun citas

 Kadiķu audzes kaļķainās Kadiķu audzes kaļķainās 
pļavāspļavās



    

Iekšzemes saldūdeņi         Iekšzemes saldūdeņi         

 Dabīgi eitrofi ezeri ar Dabīgi eitrofi ezeri ar 
iegrimušo ūdensaugu iegrimušo ūdensaugu 
un peldaugu augājuun peldaugu augāju

 Lielākā daļa Latvijas Lielākā daļa Latvijas 
ezeru  (Dzirnezers)ezeru  (Dzirnezers)

 Nozīmīgākie ir ezeri, Nozīmīgākie ir ezeri, 
kuros dabiskos kuros dabiskos 
eitrofikācijas procesus eitrofikācijas procesus 
minimāli iespaido cilvēka minimāli iespaido cilvēka 
saimnieciskā darbībasaimnieciskā darbība



    

Salaca (lašu migrācijas vieta)Salaca (lašu migrācijas vieta)



    

Peldošais ezerriekstsPeldošais ezerrieksts



    

PurviPurvi
Neskarti augstie purvi  (Teiču purvs)Neskarti augstie purvi  (Teiču purvs)

 Raksturīgākās augu sugasRaksturīgākās augu sugas
 Lielā dzērvene Lielā dzērvene Oxycoccus Oxycoccus 

palustrispalustris
 Ciņu mazmeldrs Ciņu mazmeldrs Trichophorum Trichophorum 

caespitosumcaespitosum
 Lācena Lācena Rubus chamaemorusRubus chamaemorus
 Magelāna sfagns Magelāna sfagns Spagnum Spagnum 

magellanicum magellanicum 
 Brūnais sfagns Brūnais sfagns Sphagnum Sphagnum 

fuscumfuscum
 Iesarkanais sfagns Iesarkanais sfagns Sphagnum Sphagnum 

rubellumrubellum
 Gludlapu mīlija Gludlapu mīlija Mylia anomalaMylia anomala
 Apaļlapu rasene Apaļlapu rasene Drosera Drosera 

rotundifolia rotundifolia 
 un citaun cita



    

Iežu atsegumi  (Māras kambari)Iežu atsegumi  (Māras kambari)

 Kaļķiežu atsegumiKaļķiežu atsegumi
 Smilšakmens Smilšakmens 

atsegumiatsegumi
 Netraucētas alasNetraucētas alas



    

Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


