
Retas sugas tanku pēdās

Aizsargājamo ainavu 
apvidus “Ādaži”

Atrodas Ādažu un 
Sējas novados

Platība: 10 150 ha, 
no tās 60 % aizņem 
Ādažu militārais 
poligons  

Dibināts 2004. gadā

Nacionālie bruņotie spēki Ādažu poligonu izmanto 
kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Lai izvairītos 
no nelaimes gadījumiem, Ādažu poligona teritorijā 
aizliegts ieiet un iebraukt bez saskaņošanas ar 
administrāciju.

Poligona dežurants: 26639458, 67335717

“Ādaži” iekļauts Eiropas vienotajā dabas 
teritoriju tīklā Natura 2000, jo šeit sasto-
pamas vairākas no Eiropā apdraudētām 
sugām un dzīvotnēm.  Natura 2000 tīklā 
sadarbojas 27 valstis, lai mums un nāka-
majām paaudzēm saglabātu Eiropas ba-
gāto un daudzveidīgo dabas mantojumu. 

Natura 2000 − 
Eiropas daba Tev

© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 
centrs, 2014. Foto: I. Mārdega, M. Maskalāns, A.Krusts, 
M. Varesvuo. Izdots ar ES LIFE+ programmas atbalstu.

Dabas vērtības 
Lielāko daļu no aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” 
aizņem Ādažu militārais poligons. Poligonā jau gandrīz 
100 gadus notiek militārās mācības, bet citur ierastā 
saimnieciskā darbība – lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
apbūve, tūrisms – to ir maz skārusi. 

Izbraukāšana ar tankiem un bruņumašīnām, spridzināša-
na, pozīciju ierīkošana un bieži ugunsgrēki poligonā radī-
juši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. 
Saimnieciskās darbības ierobežojumi ļāvuši netraucēti 
pastāvēt tīriem ezeriem un veciem mežiem.

Pateicoties neparastajiem apstākļiem, teritorijā mājvietu 
atradušas daudzas retas dzīvnieku un augu sugas, un to 
saglabāšanai pastāv īpaši aizsargājama dabas teritorija.  
Tās apsaimniekošanā tiek meklēti un rasti kompromisi, 
saskaņojot militārās un dabas aizsardzības intereses. 

Kapteine Kristīne Kārkliņa-Struka

Nacionālo bruņoto spēku Ādažu 
militārais poligons ir intensīvi izmantota 
mācību teritorija, kur notiek nemitīgi 
treniņi un mūsdienu modernās 
tehnoloģijas ir karavīra sabiedrotais. 

Taču ikkatrs karavīrs ir arī cilvēks, kurš 
priecājas par dabas doto brīnumu − 
ziedu smaržām, putnu balsīm, rudenī 
iekrāsotām lapām, kuras nav iespējams 
aizstāt ne ar ko citu. 

Daba sevi dāvā mums, tāpēc mums ir 
pienākums to saudzēt tik, cik mēs to 
spējam.

Kpt. Kristīne Kārkliņa-Struka pie pupuķu būra “Ādažos”

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba 
Kaujas atbalsta pārvaldes Vides virsnieks

Stirnas mazulis “Ādažos” − teritorijā 
mājo daudzi Latvijā parasti dzīvnieki, 
kurus neaizsargā īpaši tiem rakstīti 
likumi, taču arī tie ir svarīga dabas 
sastāvdaļa

Dabas aizsardzība
aizsargājamo ainavu 
apvidū “Ādaži”

“Ādažu” ainava ir daudzveidīga − meži, purvi, upes, ezeri 
un virsāji. Tādēļ te mīt daudz Latvijā aizsargājamu sugu:  

32 Augi

Meža silpurene, Dortmana lobēlija u.c.

19 Bezmugurkaulnieki

Sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis u.c.

4 Abinieki un rāpuļi

Gludenā čūska, smilšu krupis u.c.

13 Zīdītāji

Vilks, ūdrs, lūsis, Natūza sikspārnis u.c.

34 Putni

Dzērve, čūskērglis, melnais stārķis u.c.

D
ruka: poligrafija.lv



Kas apdraud “Ādažu”
dabas vērtības?

Palīdzēs Eiropā retiem putniem

Zaļā vārna

Sila cīrulis

Rubenis

Atjaunos retu 
putnu mājvietas

Vakarlēpis

Brūnā čakste

Stepes čipste
Purva tilbīte

Baltijā lielākais virsājs

Turpinot dabas aizsardzības darbu, 2013.−2017. gadā 
ar Eiropas Savienības atbalstu “Ādažos” atjaunos retu 
putnu ligzdošanas un barošanās vietas. 

Projekts “Putni Ādažos”  apsaimniekos un atjaunos dabis-
ko vidi, pētīs militāro mācību ietekmi uz “Ādažu” dabas 
vērtībām un ierobežos nelikumīgo apmeklētāju piekļuvi 
teritorijai. Lai veicinātu atbalstu dabas aizsardzībai, 
notiks karavīru un sabiedrības izglītošanas pasākumi.

Projekts “Īpaši aizsargājamu putnu sugu 
aizsardzības stāvokļa uzlabošana 
Natura 2000 teritorijā ”Ādaži”” 

Atjaunos 1620 ha putnu dzīvesvietu 

Virsājos izcirtīs kokus un krūmus, pļaus, veiks kontrolētu 
dedzināšanu un augsnes virskārtas noņemšanu

Virsāji1100 ha 

Susinātajā Rampas purvā 
atjaunos dabisko ūdens līmeni, 
būvējot aizsprostus  uz 
meliorācijas grāvjiem un 
cērtot kokus un krūmus

20 ha   Mežs
Retu priežu meža 
veidu − boreālos 
mežus atjaunos, 
kontrolēti dedzinot 
meža zemsedzi

Partneri: Valsts aizsardzības militāro objektu 
un iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, A/S “Latvijas 
valsts meži” un Sējas novada dome  

Norises laiks: 01.11.2013. − 31.10.2017.

Finansējums: 1 537 988 EUR 

Finansētāji: 
50 % − Eiropas Savienības LIFE+ programma
21 % − Latvijas vides aizsardzības fonds
29 % − projekta partneri

500 ha Purvs

“Ādažu” dabas vērtību saglabāšanā sadarbojas Valsts aiz-
sardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un Nacio-
nālie bruņotie spēki. 2006.−2009. gadā dabas apsaim-
niekošanas un atjaunošanas darbiem piesaistīja �nansē-
jumu no Eiropas Savienības LIFE programmas.

Atklāta virsāja uzturēšana 
Katru gadu vidēji 200 ha platībā pļauj aizaugušu
virsāju un izcērt jaunās priedes, bērzus un apses.
Mazākās platībās − ap 50 ha gadā − virsāju kon-
trolēti dedzina Valsts meža dienesta uzraudzībā.

Purvu atjaunošana
Susinātajos Rampas un Dzērves purvos, izcērtot 
kokus un krūmus un uzstādot ūdens līmeņa re-
gulatorus, līdz šim atjaunoti ap 400 ha purva. 

 “Ādažu” virsājs ir ap divu tūkstošu hektāru plaša ainava, ko 
veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi 
sausā, nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Te sastopami
daudzi Eiropā reti dzīvnieki un augi. 

Pavasara agros rītos virsājā riesto rubeņi, un kā pirmās 
pavasarī pūkainiem, violetiem ziediem uzzied meža silpu-
renes. Vasaras dienās klajumos dzirdama stepes čipstes 
vienkāršā dziesma, bet naktīs vakarlēpju tarkšķēšana, kas 
atgādina tālu motocikla motora rūkoņu. 

Vasaras otrajā pusē virsājā lielā skaitā sastopami ap 20 su-
gu sienāži un siseņi, ar kuriem barojas zaļo vārnu ģime-
nes no plašas apkārtnes. Bet viskrāšņākais virsājs kļūst 
augustā ziedēšanas laikā, kad violetā viršu ziedu krāsa 
vairākas nedēļas ir dominējoša visā Ādažu poligonā.

Militāro mācību intensitāte “Ādažu” teritorijā ir 
nevienmērīga, tādēļ vietām virsājs aizaug ar 
kokiem un krūmiem. 

Teritorijā esošajos purvos izbūvēti vairāki 
meliorācijas grāvji, tādēļ tajos pazeminājies 
ūdens līmenis. Susināšanas ietekmē purvi 
aizaug un tajos izzūd retas augu sugas.  

Neapzinīgi apmeklētāji “Ādažos” pretēji noteiku-
miem izgāž atkritumus, zog koksni un izbrau-
kā mežu un purvu. Tas kaitē dabas vērtībām un 
iznīcina jutīgākās sugas un to dzīvesvietas.

 

Ko dara, lai saglabātu 
“Ādažu” dabas vērtības?

Ziedošs “Ādažu” virsājs Zaļo vārnu pāris pie būra 

Riestojošs rubenis

Virsāja pļaušana

Virsāja kontrolēta dedzināšana

Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centrs Mājas lapa: www.adazinatura.lv

PUTNI ĀDAŽOS
LIFE+ projekts


