Bioloģiskā daudzveidība
Teritorijas bioloģiskās daudzveidības izpētei 2013.gada 13.un 14.novembrī sertificēta sugu un
biotopu eksperte Eita Grolle apsekoja teritoriju un sastādīja eksperta atzinumu par
lokālplānojuma teritoriju. Konstatēts, ka to veido ruderāli vai daļēji dabiski - cilvēku veidoti,
ietekmēti un uzturēti biotopi. Pēc Latvijas biotopu klasifikatora (Kabucis, 2001) biotopu veidiem
lokālplānojuma teritorijā konstatēts biotops „DzeIzceļi" (K.6.), „Rūpnīcas un citas saimnieciskās
būves" (L.3.), «Pilsētu dzīvojamā apbūve" (L.l., mazdārziņu teritorija ar „Augļu dārziem" (1.6.),
„Ogu krūmu stādījumiem" (I.8.), kā arī - „Ceļi un ceļmalas" (K.5.), „Pagalmi" (K.9.), „Alejas un
koku rindas" (J.5.), «Pilsētu parki un skvēri", „Nitrofilas augstzālu sabiedrības" (h.5.1.),
Nezālienes" (K.2), „Būvlaukumi, nojauktu ēku vietas, bezveģetācijas laukumi"(L.5) un „Grāvji"
(M5.).
Īpaši aizsargājamas augu sugas un biotopi šajā apsekojumā netika konstatēti. Pēc pieejamajiem
datiem (www.dabasdati.lv), 2010.gada jūlijā zemes gabala centrālajā dala, nojaukto mazdārziņu
teritorijā, atrasti 17 Baltijas dzegužpirkstītes Dactylorhiza baltica eksemplāri. Dzegužpirkstīte ir
Latvija īpaši aizsargājama un Latvijas Sarkanās grāmatas 4.kategorijā iekļauta augu suga. Sugas
atradnes precizēšanai un fiksēšanai atzinumā bija nepieciešama šīs teritorijas un tās apkārtnē
esošo līdzīgo biotopu (Nitrofilu augstzāļu sabiedrību) atkārtota izpēte auga konstatēšanai
atbilstošā sezonā - no jūnija līdz jūlija vidum. Atkārtotā apsekojumā 2015.gada vasarā bijušo
mazdārziņu teritorijā apmēram 5ha platībā tika konstatēta Baltijas dzegužpirkstītes Dactylorhiza
baltica atradne (skatīt 2015.gada 1. jūlija papildinājumu sugu un biotopu aizsardzības jomas
eksperta atzinumam Nr.52/13(19.11.13). Zemes īpašnieks 2016.gadā veica atradnes pārcelšanu uz
dabas liegumu “Vecdaugava”, saskaņojot šo darbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi (skatīt SIA
“Merks” 2016.gada 11. novembra vēstuli Nr.16/m-3/416 Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam).
Teritorijas ZA robežas tuvumā atrodas valsts nozīmes dižkoks - parastais ozols Quercus robur.
Koks konstatēts traumatoloģiskās slimnīcas parkā, ~ 60m attālumā no Duntes un Bukultu ielas
krustojuma. Tā kā pētāmās teritorijas izmantošana kardināli nemainīsies, nav paredzams, ka
plānotās darbības varētu negatīvi ietekmēt dižkoka attīstības procesu un augšanas apstākļus.
Eksperte secinājusi, ka pārējā teritorijā pilsētas attīstības būvniecība neradīs būtisku negatīvu
ietekmi uz dabas vidi bioloģiskās daudzveidības ziņā. Pilna atzinuma kopija pievienota šim
pielikumam (skatīt tālāk).
Lokālplānojuma teritorijā iekļaujas New Hanza City detālplānojuma teritorija, kuras endrofloras
izpēte ir veikta 2008.g. nogalē. Tās dendrofloru pamatā var sadalīt vairākos pēc izcelsmes un
sugu sastāva diferencētos nogabalos:
1. Holandes liepu Tilia x europaea rinda (kā arī viens Pensilvānijas osis Fraxinus
pennsylvanica teritorijas dienvidaustrumu stūrī) gar Hanzas ielas ziemeļu malu. Liepas
vairākkārt vainagotas, vainagi kopti pēdējo reizi pirms 2-3 gadiem. Koku veselības
stāvoklis samērā labs. Hanzas ielas liepu aleja saglabājama, veicot regulāru vainagu
kopšanu. Tās atjaunošana nepieciešamības gadījumā jāveic vienlaicīgi.
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2. Parastās liepas Tilia cordata, kā arī citu sugu rinda gar Pulkveža Brieža ielas austrumu
malu. Liepas vainagotas pirms 5-7 gadiem. Vairāk nav koptas. Rindā un tās apkārtnē
ieaugušas un stādītas citas koku sugas. Tā kā koku vainagu kopšana jau šobrīd ir visai
problemātiska, rindā augošo koku saglabāšana nav uzskatāma par prioritāru, taču
plānojot teritorijas attīstību šajā vietā noteikti būtu jāplāno jauna koku rinda, kā arī
Pulkveža Brieža ielas alejas, kā svarīga vides elementa, atjaunošana kopumā.
3. Dažādu koku stādījumi ap ēkām teritorijas dienvidu daļas centrā (ēkas pie Hanzas ielas).
Ņemot vērā sugu sastāvu (galvenokārt papeles Populus sp. un āra bērzi Betula pendula),
kā arī bērzu jūtību pret hidroloģiskā režīma straujām izmaiņām, kas ir neizbēgamas
teritorijas rekultivācijas veikšanas gadījumā, stādījumu saglabāšana ir pakārtojama
teritorijas rekultivācijas objektīvai nepieciešamībai.
4. Dažādu vietējo un citzemju kokaugu sugu (tai skaitā ar lielu invazīvu citzemju sugu
īpatsvaru – parastais smiltsērkšķis Hippophae rhamnoides, sarkanais plūškoks Sambucus
racemosa, irbeņlapu fīzokarps Physocarpus opulifolius, papeles Populus sp. u.c.)
pašizsējas audzes visā teritorijā (plānā apzīmētas ar liektu sarkanu līniju), tai skaitā uz
atkritumu izgāztuvēm, sliežu ceļiem, mūru paliekām u.c. Šo audžu novākšana ir
neizbēgama un, lielā mērā pat nepieciešama (invazīvās sugas) teritorijas rekultivācijas
nodrošināšanai.
Līdzšinējā laikā, detālplānojuma izstrādes ietvaros teritorijai starp Pulkveža Brieža, Janzas,
Skanstes un Sporta ielām (projekts „New Hanza City”) ir veikta detalizēta situācijas izpēte, un
nav konstatēti koki - dabas pieminekļi, kuru aizsardzības režīmu nosaka Latvijas Republikas (LR
MK 2003.g. 22.jūlija not. Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi") vai Rīgas Domes normatīvie dokumenti (RD 2005.g. 10.marta saist.
not. Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”).
Šajā teritorijā nav konstatētas arī īpaši aizsargājamās, īpaši aizsargājamās ierobežoti
izmantojamās augu sugas (LR MK 2000.g. 14.novembra not. Nr.396 "Par īpaši aizsargājamo
sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu") vai citi aizsargājami dabas
objekti. Līdz ar to teritorijas iekšienē esošo kokaugu saglabāšana ir pakārtojama objektīvai
nepieciešamībai veikt teritorijas rekultivāciju.
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1.pielikums. Sugu un biotopu ekspertes atzinums (kopija)
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