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Dabas liegums “Ruņupes ieleja” 

Dabas liegums ietver līkumaino Ruņas upi ap 16 km garumā, kā arī tās pieteku  ‐ Kauliņupes 

un Dakterišķes  ‐  lejteces. Ruņai šajā posmā  raksturīga dziļa  ieleja un viens no  lielākajiem 

kritumiem Latvijā. Upes krastos aug veci, dabiski  lapu koku, tajā skaitā ozolu, kā arī  jauk  

egļu ‐ lapukoku meži ar daudzveidīgu augāju. Ruņas krastos ir daudz avotu un avoksnāju, kā 

arī atsedzas īpatnēji dabiski sacementējušies ieži. 

Līdz 2015. gadam dabas liegumā atras  13 Eiropas Savienības mērogā aizsargājami biotopi 

(galvenokārt dažādi mežu, ūdeņu un avoksnāju veidi), kas sedz apmēram 3/4 dabas  liegu‐

ma teritorijas. Atrastas arī 75 Latvijā īpaši aizsargājamas sugas ‐ 26 augu, 1 ķērpju, 4 sēņu, 

12 bezmugurkaulnieku  (kukaiņu un gliemju), pa vienai zivju un abinieku, 20 putnu un 10 

zīdītāju (sikspārņu un susuru) sugas.  

Bagā go dabas vēr bu veidošanos veicinājis  salīdzinoši mitrais un  siltais klimats, barības 

vielām bagātās augsnes, upes stāvie kras , kas rada īpašus mikroklima skos apstākļus un ir 

kavējuši mežu saimniecisko izmantošanu, kā arī aizsardzības statuss kopš 1977. gada. 

Kopš 1999. gada teritorijai  ir dabas  lieguma statuss. 2004. gadā dabas  liegums  iekļauts arī 

Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju  klā Natura 2000. 

Tālāk apraks ta daļa no nozīmīgākajām dabas lieguma dabas vēr bām. 

Foto: U. Suško 



Aizsargājamie biotopi  

Veci vai dabiski boreāli 

meži 

Boreālie (skujkoku) meži 

pārstāv Latvijā visplašāk 

izpla to meža veģetācijas 

veidu, taču kā aizsargāja‐

mi biotopi  ek izdalī   kai 

tad, ja atbilst dabiskajiem 

meža biotopiemm (DMB) 

vai potenciālajiem dabis‐

kajiem meža biotopiem 

(PDMB) ‐ mežiem, kuros ir 

dabiskam mežam raksturī‐

gas struktūras (piemēram, 

lielu izmēru sausi koki un kritalas). Šādos mežos spēj dzīvot sugas, kas parastos saimniecis‐

kajos mežos nav sastopamas. Boreālie meži ir otrs izpla tākais aizsargājamais biotops liegu‐

mā, sastopams gandrīz 90 ha pla bā. Lielākā daļa boreālo mežu atrodas ārpus Ruņas iele‐

jas.  

Veci jauk  platlapju meži 

Latvijā re  sastopams dabiskās meža veģetācijas veids, kas atrodams galvenokārt vēsturis‐

kajos platlapju mežu izpla bas reģionos. Zemse‐

dzes augājam raksturīgs pavasara aspekts (augi, 

kas zied pirms koku lapu izplaukšanas), izteikts 

audzes stāvojums, dabiskais traucējumu veids ‐ 

pašizrobošanās. Kā aizsargājamais biotops  ek 

izdalī s tad, ja atbilst dabiskajam meža biotopam 

(DMB) vai potenciālajam dabiskajam meža bioto‐

pam (PDMB). Šis ir liegumā visizpla tākais aizsar‐

gājamais biotops ‐ aizņem 218 ha lielu pla bu 

(vairāk nekā 1/3 no dabas lieguma pla bas). Lie‐

lākā daļa lieguma platlapju mežu atrodas ārpus 

Ruņas, Kauliņupes un Dakterisķes upju ieleju no‐

gāzēm, liela pla ba arī uz stāvām šo upju ieleju  

nogāzēm, kas vienlaicīgi atbilst arī biotopam No‐

gāžu un gravu meži, un neliela daļa uz lēzenām 

Ruņas ielejas nogāzēm un to pakājēs.  

Foto: U. Suško 
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Sugām bagā  egļu meži 

Latvijā samērā re  sastopams bio‐

tops, kam raksturīgas boreonemo‐

rālās zonas īpatnības ‐ skujkoku vai 

skujkoku ‐ lapukoku mežaudze ap‐

vienojumā ar platlapju mežiem rak‐

sturīgām zemsedzes sugām. Zem‐

sedzes augājam raksturīgs pavasara 

aspekts, izteikts audzes stāvojums, 

dabiskais traucējumu veids ‐ pašiz‐

robošanās. Līdz šim šis biotops Lat‐

vijā nebija izdalīts un  ka aizsargāts 

biotopa Veci vai dabiski boreāli meži ietvaros. Dabas liegumā sastopams re , izklaidus visā 

teritorijā. Liegumā pārstāvēts  kai biotopa sausieņu variants ap 20 ha lielā pla bā, galveno‐

kārt Ruņas ielejas nogāžu pakāje (pie Gramzdas meža, Prūšu, Inķu, Lielās Bunču, Buividu, 

Ozolbunču, Biržu, Akmen ņu, Biržu meža un Smaižu meža kraujas). Nelielas pla bas atzī‐

mētas arī Ruņas ielejas abu krastu nogāzēs ‐ Biržu meža kraujā un Mazajā Bunču kraujā, vie‐

na atradne Biržu avota gravā un viena ‐ Gailišķes strauta labajā krastā Smaižu mežā.  

Ozolu meži  

Šis biotops Latvijā sasto‐

pams ļo  re , vairāk Latvi‐

jas dienvidrietumu daļā ‐ 

tas ir viens no retākajiem 

dabiskās meža veģetācijas 

veidiem vals . Raksturī‐

gais dabiskais traucējums 

ozolu mežiem ir audzes 

pašizrobošanās, zemse‐

dzes augājam raksturīgs 

pavasara aspekts. Šis aiz‐

sargājamais biotops sasto‐

pams izklaidus visā liegu‐

ma pla bā un aizņem ap 

20 ha. Lielākā daļa lieguma ozolu mežu atrodas Ruņas un Kauliņupes ielejās uz Ruņas un 

Kauliņupes ieleju nogāzēm un atbilst arī biotopam Nogāžu un gravu meži. Liegumā sasto‐

pami divi biotopa varian  ‐ nemorāli ozolu ‐ skābaržu meži un nemorāli ozolu meži un liepu 

meži.  

Foto: U. Suško 
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Nogāžu un gravu meži 

Latvijā re  izpla ts bio‐

tops, raksturīgs upju iele‐

jām un strautu gravām. 

Īpaši nozīmīgs mitrumu 

mīlošām un bagātās aug‐

snēs augošām augu su‐

gām, epi skām (uz koku 

stumbriem augošām) sūnu 

un ķērpju sugām. Reljefs 

rada daudzveidīgus gais‐

mas un siltuma apstākļus, 

mazina vēja ietekmi. Rak‐

sturīgs dabisks process ir 

ūdens erozija. Šis aizsargājamais biotops dabas liegumā aizņem vairāk nekā 80 ha lielu pla‐

bu un ir izpla ts visu trīs lieguma upju ieleju un Lazdiņu strauta gravas nogāzēs. Lielākā 

daļa no aizsargājamā biotopa pla bas atrodas Ruņas ielejas nogāzēs.  

Aluviāli krastmalu un palieņu meži 

Pla bas ziņā aluviālo krastmalu un palieņu mežu biotops ir viens no retākajiem Eiropas Sa‐

vienības aizsargājamiem biotopiem Latvijā, kam raksturīgs pavasara aspekts, dabisko trau‐

cējumu ziņā ‐ atvērumu dinamika, bet augāju ietekmē sezonāla applūšana. Šis aizsargāja‐

mais biotops dabas liegumā sastopams ap 50 ha lielā pla bā upju ieleju nogāžu (krauju) 

pakājēs Ruņas, Kauliņupes un Dakterišķes krastos. Liegumā sastopami divi biotopa varian  

‐ nemorāli plat‐

lapju meži upju 

krastmalās un pa‐

lienēs un nemo‐

rāli baltalkšņu 

meži upju krast‐

malās un palie‐

nēs. Daudzviet 

veidojies, gadu 

desmitu gaitā 

aizaugot agrākām 

atklātām pla ‐

bām upju palie‐

nēs. 

Foto: U. Suško 

Foto: I. Priedniece 



Upju straujteces un dabiski 

upju posmi 

Ruņas upe visā dabas liegu‐

mā ie lpstošajā posmā, kā 

arī tās pietekas atbilst Eiro‐

pas Savienības un Latvijas 

īpaši aizsargājamam bioto‐

pam Upju straujteces un da‐

biski upju posmi, izņemot īsu 

betonētu Ruņas krastu pos‐

mu abpus padomju laikā mi‐

litārām vajadzībām uzbūvētā 

Sprīdīšu  lta. Īpaši nozīmīgas 

ir upes straujteces ar oļainu un akmeņainu grun , jo tās ir piemērotas sugām, kam nepie‐

ciešami strauji tekoši, ar skābekli bagā  ūdeņi. Biotops dabas liegumā aizņem ap 25 ha lielu 

pla bu. Ruņas upē straujteces mijas ar lēniem un nogulumiem bagā em, salīdzinoši dziļa 

ūdens posmiem augšpus bebru dambjiem. Upe bagāta ar sagāz em kokiem, tai skaitā lielu 

dimensiju ozoliem. Vairums no  em nogāzušies upes izskalošanas rezultātā. Bebru darbība 

uzskatāma par dabisku upi ietekmējošu faktoru.  

Atsegumi 

Ruņupes ieleja ir lielākā īpatnēju atsegumu ‐ dabisku kvartāra kalkrētu konglomerātu ‐ at‐

radne Latvijā. Šie atsegumi atbilst Eiropas Savienības un Latvijas īpaši aizsargājamam bioto‐

pam Karbonā sku pama ežu atsegumi. Biotops Latvijā sastopams ļo  re , galvenokārt Lat‐

vijas dienvidu un rietumu daļā, tam ir īpaša nozīme reto sūnu aizsardzībā.  

Dabas lieguma rietumu un centrā‐

lajā daļā  atras  66 atsegumi pie‐

cās vietās. Lielākā daļa konglome‐

rātu atsegumu (57) atrodas mežai‐

nās Ruņas ielejas Rudzīšu, Inķu, 

Buividu, Dzērvju un Ozolbunču 

krauju nogāzēs, kas atbilst Eiropas 

Savienības un Latvijas īpaši aizsar‐

gājamajiem biotopiem Veci jauk  

platlapju meži un Nogāžu un gra‐

vu meži. Pārējie 9 atrodas šajās pa‐

šās vietās Ruņas upē.  

Foto: U. Suško 
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Avo  un avoksnāji 

Ruņupes krastu nogāzēs atrodas 

daudz avoksnāju. Vairums no  em at‐

bilst Eiropas Savienības un Latvijas 

īpaši aizsargājamajam biotopam Mi‐

nerālvielām bagā  avo  un avoksnāji 

un  kai ļo  neliela daļa biotopam 

Avo , kuri izgulsnē avotkaļķi. 

Minerālvielām bagā e avo  Latvijā 

sastopami re , galvenokārt lielo upju 

ielejās, gravu kompleksos, pauguru 

un paugurvaļņu nogāžu lejasdaļā spiedes ūdeņu izplū‐

des vietās. Biotops veidojas, virszemē izplūstot vāji skā‐

biem vai neitrāliem pazemes spiedes ūdeņiem ar zemu 

kalcija koncentrāciju. Ūdens temperatūra avoksnājos ir pastāvīga, bieži zema. Avotu izplū‐

des vietas un pārpurvo e augsnes laukumi bieži ziemā nesasalst, un tajos turpinās ūdens 

plūsma, kas nodrošina pastāvīgu gaisa mitrumu. Šie avoksnāji sastopami izklaidus visā da‐

bas lieguma teritorijā un kopā aizņem 3 ha. Daudzviet  e ir izcilas kvalitātes. Lielākā daļa 

minerālvielām bagāto avotu un avoksnāju atrodas Ruņas ielejā, neliela daļa arī Kauliņupes 

un Dakterišķes ielejās, gandrīz visi avo  un avoksnāji atrodas mežos.  

Avo em, kuri izgulsnē avotkaļķi, raksturīgs kaļķains 

ūdens, kas ak vi veido saldūdens kaļķa nogulas. 

Latvijā šis biotops ir ļo  re  sastopams upju ielejās 

un to sāngravās. Ūdens satur kaļķa daļiņas, kas iz‐

gulsnējas strauta gultnē. Dabas liegumā šie avo  

sastopami ļo  re . Visi kaļķainie avo  atrodas me‐

žainās Ruņas ielejas krauju nogāzēs. 

Zālāji             

Zālāju (pļavu un ganību) dabas liegumā ir maz, vai‐

rums no  em aizauguši ar krūmiem un kokiem. Šo‐

brīd liegumā ir  kai viena aizsargājama zālāju bio‐

topa pla ba ‐ neliela pļava lieguma austrumu daļā, 

Vaiņodes pagastā pie Gailišķes dīķa. Tā atbilst Eiro‐

pas Savienības un Latvijas īpaši aizsargājamam bio‐

topam Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. 

Šis ir Latvijā samērā re  sastopams biotops.  

Foto: U. Suško 
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Aizsargājamās sugas 

Čemurainā čemurene Grifola umbellata  

Saukta arī par  čemuraino kā ņpiepi.  Latvijā  sastopama  re  
lapu koku  (platlapju) un  jauktos mežos uz augsnes. Ruņupes 
ielejas dabas  liegumā atrasta divās vietās  ‐ Bunču meža aus‐
trumu daļā (vecs lapu koku mežs) un Ruņas ielejas labā krasta 
Modernieku kraujas augšmalā (vecs platlapju mežs).  

 

Melnā  zvīņbeka  Strobilomyces  strobila‐
ceus 

Latvijā sastopama ļo  re  (zināmas  kai 3 
atradnes) nemorālos lapu koku (platlapju) 
mežos. Līdz šim jaunākā atradne bija zinā‐
ma  no  1972.  gada,  kad  zvīņbeku  Maz‐
gramzdas  apkārtnē  konstatējis  Dr.  biol. 
Edgars Vimba. 2014. gada septembrī, pēc 
vairāk  nekā  40  gadu  pārtraukuma,  suga 
atrasta četrās vietās  (kopā 41 augļķerme‐
nis) vecos nemorālos lapu koku mežos da‐

bas  lieguma  rietumu daļā. Vēl 12 augļķermeņi atras  vairākās vietās vecā platlapju mežā 
Kauliņupes ielejā ārpus dabas lieguma.  

 

Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus 

Latvijā ļo  re  sastopama sēne, kas aug dabiskos platlapju 
(ozolu) mežos uz atmirušu ozolu kritalām, sausokņiem un 
celmiem. Ruņupes ielejā atrasta  kai lieguma rietumu daļā 
Ruņas  ielejas  kreisā  krasta  Inķu  kraujas  nogāzē  uz  veca 
ozola celma un tā kritalas. 

 

Parastais  plaušķērpis  Lobaria  pul‐
monaria 

Latvijā sastopams re  dabiskos lapu 
koku (platlapju) un jauktos mežos uz 
vecu  lapu  koku  (osis,  kļava,  liepa, 
goba,  ozols,  apse,  pūpolvītols) 
stumbriem, kā arī to sausokņiem un 
kritalām ar mizu. Liegumā atrasts 8 
vietās uz vecu kļavu,  liepu, gobu un 
ozolu  stubriem,  vietām  arī  to  sau‐
sokņiem un kritalām (pavisam uz 39 
kokiem). 

Foto: U. Suško 
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Pērļrotu kurkuļaļģe Batrachospermum moniliforme  

Latvijā  sastopama  samērā  re  upju un avotu  straujteču 
krācēs uz granīta  laukakmeņiem. Ruņupes  ielejas dabas 
liegumā atrasta 16 vietās centrālajā un rietumu daļā Ru‐
ņas straujteces krācītēs uz granīta laukakmeņiem gar Lie‐
lo un Mazo Bunču krauju un Ozolbunču krauju.  Iespēja‐
ma plašāka sastopamība liegumā. 

 

Strauta hildenbrandija Hildenbrandia rivularis  

Sastopama līdzīgās vietās kā pērļrotu kurkuļaļģe, Latvi‐
jā samēri re . Liegumā atrasta 19 vietās centrālajā un 
rietumu  daļā  Ruņas  straujteces  krācītēs  uz  granīta 
laukakmeņiem  gar  Ozolbunču  mežu,  Lielo  un  Mazo 
Bunču  krauju  un  Rudzīšu  krauju,  kā  arī  Kauliņupes 
straujtecē. Iespējama plašāka sastopamība liegumā. 

 

 

Donna zeligērija Seligeria donniana 

Latvijā  sastopama  ļo   re   un  zināma  kai  Ruņupes 
ielejas dabas liegumā, kur to 2015. gada pavasarī pir‐
mo  reizi  atrada Ansis Opmanis.  Liegumā  sastopama 
nelielā daudzumā Ruņas  ielejas kreisajā krastā uz di‐
viem atsegumiem. 

 

Lapsastu krūmīte Thamnobryum alopecurum 

Latvijā sastopama  ļo  re . Zināmas  kai divas atradnes upju 
ieleju platlapju mežos  ‐ uz akmeņiem  kaļķaina avota gultnē 
Turaidā  un  uz  karbonā skiem  atsegumiem  Ruņupes  ielejas 
dabas  liegumā.  Ruņupes  ielejā 
sastopama  ļo   re   tā  centrālajā 
daļā (uz 6 atsegumiem). 

 

Zaļā divzobe Dicranum viride 

Latvijā  sastopama  re   dabiskos 
platlapju,  lapu  koku  un  jauktos 
mežos  uz  ozolu,  liepu  un  gobu 
stumbriem.  Liegumā atrasta  ļo  

nelielā daudzumā centrālajā daļā Ruņas  ielejas  labā krasta Ak‐
men ņu kraujas nogāzē uz vienas gobas un trim liepām. 

Foto: U. Suško 

Foto: U. Suško 

Foto: U. Suško 

Foto: A. Opmanis 

Foto: I. Priedniece 



Laksis Allium ursinum 

Latvijā  sastopams  diezgan  re   dabiskos  platlapju 
un citu  lapu koku, kā arī  jauktos mežos. Liegumā 
sastopams izklaidus tā centrālajā un austrumu da‐
ļā  vecos  platlapju mežos,  aluviālos  baltalksnājos, 
nemorālos un boreonemorālos egļu‐lapukoku me‐
žos. 

 

Parastais skābardis Carpinus betulus Latvijā sasto‐
pams  re   ‐  kai  dienvidrietumu  daļā  (galvenokārt 
Luknas  ‐ Dunikas  ‐ Kalētu apkārtnē) platlapju‐egļu, 
egļu  un  lapu  koku  mežos,  arī  krūmājos,  kur  sa‐
sniedz sava  izpla bas areāla ziemeļaustrumu robe‐
žu. Ruņupes  ielejas dabas  liegumā sastopams  kai 
tā rietumu daļā, vecā platlapju mežā Ruņas  ielejas 
labā  krasta  Rudzīšu  kraujā  un  tās  pakājē.  Šeit  at‐
rasts 31 dažāda  lieluma skābardis, 10 no  em aug 
kraujas nogāzē, pārējie  ‐ pakājē.  Četri  lielākie  skā‐
barži atbilst valsts nozīmes dižkoku izmēriem, lielā‐
kais  no  em  ‐  Ruņas  (Mazgramzdas)  skābardis  ir 
pats dižākais skābardis Latvijā. Vairumam skābaržu 
ir viens stumbrs, viens koks ir ar diviem stumbriem 
un  viens  ‐  ar  četriem  stumbriem,  Ruņas 
(Mazgramzdas) skābardim ir trīs stumbri. 

 

Dobais cīrulī s Corydalis cava Latvijā sastopams ļo  re  platlapju mežos un upju ieleju krū‐
mājos ‐ mūsdienās  kai valsts rietumdaļā, kur zināmas piecas nesenas atradnes (agrāk bija 
zināmas arī divas atradnes valsts vidusdaļā). Liegumā sastopams re  tā rietumu un centrā‐
lajā daļā (10 atradnes ar kopumā aptuveni 10500 ‐ 10600 eks.) vecos platlapju mežos. Da‐

bas liegumā „Ruņupes ieleja” 
atrodas bagātākā dobā cīrulī‐
ša populācija Latvijā. 

Foto: U. Suško 
Foto: I. Priedniece 

Foto: U. Suško 

Foto: I. Priedniece Foto: I. Priedniece 



Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva 

Latvijā sastopama retumis un nevienmērīgi ‐ gal‐
venokārt mežainās upju ielejās, kur paras  veido 
lielas audzes nemorālos  lapu koku mežos, aluvi‐
ālos baltalksnājos un  krūmājos. Tā  ir  krustziežu 
dzimtas augs, kas zied maija otrajā pusē un saldi 
smaržo. Mēnesenes augļi atgādina monētas, tā‐
dēļ tautā to dēvē arī par „naudiņpuķi”. Liegumā 
sastopama  bieži  aluviālos  baltalksnājos,  vecos 
platlapju, citu  lapukoku,  lapukoku‐egļu un egļu‐
lapukoku mežos centrālajā un rietumu daļā ‐ gal‐
venokārt Ruņas ielejā. 

 

Vīru dzegužpuķe Orchis mascula  

Latvijā sastopama diezgan re  mitrās, avoksnainās pļavās un me‐
ža laucēs, ļo  re  arī platlapju mežos. Liegumā sastopama ļo  re‐
  tā  centrālajā  daļā  ‐  vecā  platlapju mežā  Ruņas  ielejas  labajā 

krastā. Ruņas ielejas nogāzes platlapju mežs ir ļo  interesants un 
šai sugai ļo  ne pisks biotops Latvijā. 

 

 

 

 

Mieturu mugurene Polygonatum 

ver cillatum  

Latvijā sastopama re  un gandrīz  ‐

kai valsts dienvidrietumu daļā (viena 

atradne zināma arī vidusdaļā), ne‐

morālos lapukoku, platlapju un egļu‐

lapukoku mežos, galvenokārt upju 

ielejās, kur sasniedz sava izpla bas 

areāla ziemeļaustrumu robežu. Ru‐

ņupes ielejas dabas liegumā sastopa‐

ma diezgan bieži (saskai  ap 13 000 

eks.) nemorālos lapukoku, platlapju, egļu‐lapukoku mežos. Ruņupes dabas liegums uzska‐

tāms par bagātāko šīs sugas atradni Latvijā un tās pa esais populācijas lielums lēšams uz 

18 000 ‐ 20 000 eksemplāru.  

Foto: I. Priedniece 

Foto: U. Suško 

Foto: U. Suško 

Foto: J. Kluša 



Biezā perlamutrene Unio crassus 

2014. gadā atrasta Ruņupes ielejas dabas lieguma 

vidusdaļā.  Visā  lieguma  teritorijā  ie lpstošajā 

upes garumā varētu dzīvot ap 500 perlamutreņu. 

Ruņupe  ir  vidēji  piemērota  biezajai  perlamutre‐

nei,  jo upē  ir daudz  straujteču ar akmeņainu un 

grantainu  gultni,  kurā  gliemene  nevar  ierak es. 

Ar perlamutrenēm Ruņupes ielejā barojas ūdri ‐ ir atrastas šo dzīvnieku sakostas gliemeņu 

čaulas.  

Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne 

Re  sastopams dienas tauriņš, kura kāpuri barojas ar 

cīrulīšu lapām, kas Ruņupes ielejā pieejamas bagā gi. 

Tauriņš atrasts nelielās pļaviņās upes ielejā dabas lie‐

guma  rietumu daļā  ‐ meža un pļavas  saskares  joslā. 

Aptuvenais populācijas lielums dabas liegumā ir 100 ‐

150 tauriņu. Pieaugušajiem tauriņiem biotops ir iero‐

bežots,  jo  saglabājušies  kai nelieli pļavu  fragmen , 

kur baro es ziedošos augos. Dabas liegumā kādreiz ir 

bijušas  pļautas  un  ganītas  pļavas,  taču  tagad  tās 

aizaug ar krūmiem un kokiem. Aizaugšana  samazina 

tauriņu barošanās biotopu pla bu, līdz ar to suga liegumā ir 

apdraudēta. 

Platspīļu vēzis Astacus astacus 

Platspīļu jeb upes vēzis acīmredzot apdzīvo Ruņu visā tās ga‐

rumā. Teritorijas apsekošanas laikā redzē  gan paši vēži, gan 

to atliekas pēc ūdru mal tēm, vēzis noķerts arī zivju kontrol‐

zvejā. Arī spriežot pēc ūdru ekskremen em, konstatēts, ka 

platspīļu vēzis ir ūdru galvenais barības objekts. Ruņupe ir 

piemērota sugai. Ūdra 

plēsonība ir dabisks populāciju regulējošs faktors. 

Upes akmeņgliemezis Theodoxus fluvia lis 

Akmeņgliemežu klātbūtne upē liecina par labu 

ūdens kvalitā . Iespējams, ka upes akmeņgliemezis 

sastopams visā liegumā ie lpstošajā Ruņas garumā. 

Upes akmeņainā gultne ir piemērota sugai. 

Foto: U. Suško 

Foto: U. Suško 

Foto: I. Priedniece 

Foto: S. Elferte 



Ruņa ir foreļupe ‐ šeit sastopams gan 

taimiņš Salmo tru a, gan tā saldūdens pa‐

suga  ‐  strauta  forele  Salmo  tru a  fario. 

Taimiņš vairojas galvenokārt  lielu upju pie‐

tekās vai jūrā  eši ietekošās mazajās un vi‐

dējās upēs. Spriežot pēc populācijas blīvu‐

ma, Ruņa šai sugai  ir piemērota. 2014. ga‐

dā upē konstatētas dažāda vecuma foreles, 

tātad sugas vairošanās upē no ek regulāri.  

Kokvarde Hyla arborea 

1987.  gadā  ka  uzsākta  kokvardes  reintrodukcija 

Latvijā, kopš 1990. gada ir nostabilizējusies kokvar‐

des populācija Kurzemē. Ruņupes ielejas dabas lie‐

gumā sastopama  kai tā atklātajā austrumu daļā ‐ 

Krastkalnu‐Gailišķes  dīķu  kompleksā.  Dabas  lie‐

gums  atrodas  kokvardes  Kurzemes  izpla bas  are‐

āla malā.  

 

Mazais ērglis Aquila pomarina 

Dabas liegums veco, netraucēto mežu un tuvumā esošo atklāto ainavu dēļ ir ļo  piemērots 

mazajam ērglim. Lieguma robežās atrodas 4 šīs sugas ligzdošanas teritorijas ar vismaz 8 lig‐

zdām, no kurām daļa ir rezerves ligzdas. Visās ligzdošanas teritorijās pārsvarā ir ap 100 gadu 

veci  jauk   lapu  koku meži  ar  bērziem,  apsēm  un  platlapju  koku  sugām,  kā  arī  jauktas 

audzes, kur piejaukumā ir egle. Mazā ērgļa aizsardzībai ir svarīga traucējumu novēršana lig‐

zdošanas  laikā (mežsaimnieciskās darbības neveikšana, cilvēku neuzturēšanās  ligzdu tuvu‐

mā).  

Foto: V. Skuja 

Foto: G. Vilbrants 

Foto: U. Suško 

Foto: A. Petriņš 



Vidējais dzenis Dendrocopos medius 

Dzīvo mežos,  kur  lielākās  pla bās  sastopami  un  dominē 

vecāki lapu koki ‐ bērzi, melnalkšņi vai platlapju koku sugas auglī‐

gās augsnēs. Dabas  liegumā suga 2014. gadā novērota 15 vietās 

Ruņupes  ielejas  lapu koku audzēs, arī vecākos nogabalos a ālāk 

no ielejas un mežos ap Gailišķes dīķi. Kopējais liegumā ligzdojošo 

vidējo dzeņu skaits varētu būt ap 30 pāriem. Dabas liegumā eso‐

šie vidēja vecuma un vecie  jauk e  lapu koku meži ar dažāda ve‐

cuma kokiem, tajā skaitā atsevišķiem vecākiem ozoliem, bērziem, 

apsēm, liepām un ošiem nedaudz jaunākā mežā, kā arī daudzām 

struktūrām  (kritalām,  lauz em  kokiem,  stumbeņiem,  sausok‐

ņiem) upes ielejā un nogāzēs ir ļo  piemērota dzīvotne vidējam dzenim.  

Līdzīgās dzīvotnēs sastopams arī baltmugurdzenis Dendroco‐

pos leucotos. Ruņupes ielejā suga konstatēta vismaz 7 vietās, 

galvenokārt  Ruņupes ielejas un nogāžu lapu koku audzēs, 

mazāk vecākos meža nogabalos a ālāk no ielejas un mežos 

ap Gailišķes dīķi. Kopējais liegumā ligzdojošo baltmugurdzeņu 

skaits varētu būt ap 10 pāriem.  

Sikspārņi 

2014. gadā dabas liegumā konsta‐

tētas 7 sikspārņu sugas, no kurām lielākā 

skaitā sastopamas trīs ‐ Natūza sikspārnis 

Pipistrellus nathusii, ūdeņu naktssikspār‐

nis Myo s daubentonii un ziemeļu sik‐

spārnis Eptesicus nilssonii. Natūza sik‐

spārnim pie dabas lieguma robežām at‐

rastas arī divas vasaras kolonijas ēkās ‐ 

„Iņķos” un „Gravas Sudmaļos”.  

Ūdrs Lutra lutra 

Ūdri dabas liegumā sastopami bieži ‐ to darbības pē‐

das uzskai tas 155 vietās. Mazāk ūdri uzturējušies 

bebra uzpludinātajos upes posmos. Iespējams, ka 

bebru izmainītajās ekosistēmās ir atšķirīgs barības 

piedāvājums šai sugai. Ūdri dabas liegumā barojas 

galvenokārt ar vēžiem, arī ar zivīm un vardēm.   

Foto: A. Petriņš 

Foto: A. Petriņš 

Natūza sikspārnis. Foto: V. Vintulis 

Foto: V. Lārmanis 



Dižkoki 

Dabas liegumā ir daudz vecu un bioloģiski nozīmīgu koku. Teritorijā līdz dabas aizsardzības 

plāna izstrādei bija zināmi divi dižkoki ‐ Gravas Sudmaļu ozols, kas atrodas 125 m uz austru‐

miem no „Gravas Sudmaļu” mājām, Kauliņupes ielejas labā krasta Gravas Sudmaļu kraujā 

(apkārtmērs 7,28 m, augstums 24 m) un Gravas Sudmaļu goba (apkārtmērs 4,91 m, augs‐

tums 31 m) pie „Gravas Sudmaļu” mājām (Kauliņupes labajā krastā iepre  mājai). Diemžēl 

šī goba ir nokaltusi, un tagad no tās palicis  kai celms, bet Gravas Sudmaļu ozolam pirms 

dažiem gadiem vētrā nolūza trešdaļa stumbra ar galotni. Teritorijas apsekošanas laikā 2014.

‐2015. gadā dabas liegumā atrasts daudz vairāk dižkoku ‐ kopā 26 valsts nozīmes un 122 

vietējas nozīmes (potenciālie) dižkoki, to vidū viens bērzs (potenciāls dižkoks), viena egle 

(potenciāls dižkoks), viena goba (potenciāls dižkoks), trīs kļavas (viens dižkoks un divi po‐

tenciālie dižkoki), divas liepas (dižkoks un potenciāls dižkoks), pieci oši (divi dižkoki un trīs 

potenciālie dižkoki) un 

četri paras e skābarži 

(dižkoki, tajā skaitā lie‐

lākais zināmais skābar‐

dis Latvijā ‐ Ruņas jeb 

Mazgramzdas skābar‐

dis) un 131 ozols (18 

dižkoki un 113 potenci‐

āli dižkoki).  

 

Ruņas jeb Mazgramzdas skābardis. Foto: U. Suško  Gravas Sudmaļu ozols. Foto: U. Suško 



Lieli akmeņi 

Ruņas ielejā atrodas trīs ievērojamu izmēru erā s‐

kie akmeņi, kurus pēc to atrašanās vietas var dē‐

vēt par Ruņas, Ozolbunču un Upenieku akme‐

ņiem. Ruņas akmens ir 4 m garš, 1,9 m plats un 

1,7 m augsts, tā  lpums ir aptuveni 6,5 m3. Tas ir 

granīts no seno granītu svekofenīdu grupas. Ruņas 

akmens ir ļo  apsūbējis un apaudzis. Ozolbunču 

akmens ir 4 m garš, 3,2 m plats un 1,8 m augsts, 

lpums aptuveni 11,5 m3, kas atbilst valsts nozī‐

mes aizsargājama akmens (dižakmens) izmēriem. Tas ir granīts no rapakivi granītu grupas. 

Spriežot pēc akmens sarkanīgās krāsas, var izteikt pieņēmumu, ka tas pieder pie Ālandes 

plutona iežiem (Daiņa Ozola 

da ). Trešais ‐ Upenieku ak‐

mens ‐ atrodas pašā Ruņas la‐

bajā krastā iepre  Tomēnu 

kraujai. Šis akmens ir 3,4 m 

garš, 3,2 m plats un 1,7 m 

augsts, tā apkārtmērs ir 11,8 m, 

bet virszemes  lpums, atbilsto‐

ši Dabas retumu krātuves mērī‐

jumiem, ir 8,3 m3.  

Ozolbunču akmens. Foto: U. Suško 

Ruņas akmens. Foto: I. Brila 

Upenieku akmens. Foto: U. Suško 
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Kauliņupe. Foto: U. Suško 


