
Katra augu un dzīvnieku suga ir 
saistīta ar noteiktiem bioto-
piem. “Sugu sastopamība nav 
nejaušība. Katrai no tām ir va-
jadzīgs noteiktu apstākļu ko-

pums – dzīvotne jeb biotops. Dažādi biotiskie 
un abiotiskie faktori nosaka, kur katrai sugai 
būs nepieciešamie apstākļi tās eksistencei,” 
skaidro Latvijas Universitātes Zooloģijas un 
dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītājs Ainārs 
Auniņš. Katrā biotopā sastopamas savas, no 
citiem atšķirīgas sugu sabiedrības. 

Sugu izmiršana ir realitāte
Cilvēka darbības dēļ izzūdot dabiskajiem 
biotopiem, samazinās arī dzīvesvietas sav-
vaļas sugām, un ļoti daudzas no tām ir no-
nākušas uz izzušanas sliekšņa. Masveida 
sugu izmiršana notikusi arī agrāk. Piemē-
ram, pirms 251 miljona gadu (beidzoties pa-
leozoja ēras pēdējam – perma – periodam un 
sākoties mezozoja ēras pirmajam – triasa – 
periodam) izmira līdz pat 95% visu sugu. 
“Protams, tas notika pietiekami ilgā laika 
periodā, lai arī ģeoloģiskā laika mērogā tā ir 
sīka vienība, un patlaban ātrums, ar kādu 
pasaulē izzūd savvaļas sugas, ir pielīdzi-
nāms  tiem laikiem,” uzsver Auniņš, piebil- 
stot, ka mēs vēl neesam nonākuši līdz tam, 
ka būtu izmirušas lielākā daļa sugu, esam 
tikai procesa sākumā, tomēr globālais sugu 
izmiršanas temps ir salīdzināms ar masvei-
da izmiršanās pieredzēto. 

Liela daļa ekosistēmu mūsdienās ir cil-
vēka pārveidotas, zinātnieki pat runā par 

jaunu laikmetu – antropocēnu. Cilvēks jau 
sen ir izmantojis dabiskos biotopus un 
mainījis tos atbilstoši savām vajadzībām. 
Agrāk tas notika bez jebkāda valsts regulē-
juma, piemēram, attīstoties zemkopībai un 
lopkopībai. Tomēr biotopu izmantošana 
notiek aizvien intensīvāk un aizvien plašā-
kos apmēros. Cilvēka darbības dēļ dabisko 
biotopu platības, it īpaši pasaules attīstītā-
kajā daļā, ir sarukušas tiktāl, ka pastāv 
risks daudzus no tiem pazaudēt pavisam, 
un tas draud ar diezgan neparedzamām 
ekoloģiskām sekām.

“Lai bremzētu šos procesus un mēģinātu 
saglabāt atlikušos dabiskos biotopus, Eiro-
pas Savienības dalībvalstis ir vienojušās par 
dabisko biotopu aizsardzību. Tāpēc 1992.  ga-
dā pieņemta Biotopu direktīva, kura Latvijai 
kļuva saistoša 2004. gadā līdz ar iestāšanos 
Eiropas Savienībā,” skaidro speciālists. Šajā 
direktīvā ES veidojošās valstis vienojas aiz-
sargāt direktīvas 1. pielikumā uzskaitītos 
biotopus un citos pielikumos minētās augu 
un dzīvnieku sugas. To saglabāšanai jānoda-
la īpašas aizsargājamās teritorijas. Uz Latvi-
ju attiecināmi gandrīz 60 biotopu veidi. Da-
bisko biotopu ir saglabājies ļoti maz, un tiem 
ir īpaša vērtība.

Nepieciešami precīzāki dati
Biotopu direktīvas ietvaros dalībvalstīm ik 
pēc sešiem gadiem jāiesniedz ziņojums  
Eiropas Komisijai par direktīvā uzskaitīto 
biotopu stāvokli valstī. Latvija iepriekšējo 
ziņojumu iesniedza 2013. gadā, nākamais 
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BIOTOPI UN TO 
APSAIMNIEKOŠANA

VIDE B I O T O P I

Materiāls tapis ar Latvijas  
Vides aizsardzības fonda 
finansiālu atbalstu. 

Visdažādāko sugu izdzīvošanas izredzes daudzos 
gadījumos ir atkarīgas no tā, kādi ir to dzīves apstākļi 
mājvietā – biotopā. Tāpēc dabiskos biotopus 
nepieciešams aizsargāt un saglabāt. Pētām, kāda ir 
situācija Latvijā un kā biotopus apsaimniekot.

Kas paveikts un kas 
vēl jādara?

ANITA NAMATĒVA

Abiotiskie faktori – nedzīvās 

vides apstākļi, kas ietekmē kādu 

teritoriju (piemēram, gaisma, 

gaiss, ūdens, ieži utt.).

Biotiskie faktori – dzīvās vides 

apstākļi, kas rodas dzīvo 

organismu savstarpējās attiecībās 

(piemēram, augi, dzīvnieki, 

mikroorganismi).

Biotops ir samērā 

viendabīga sauszemes vai ūdens 

teritorija, kuras pazīmes nosaka 

dabīgi vai daļēji dabīgi ģeogrāfiskie, 

biotiskie un abiotiskie faktori un 

kura piemērota konkrētas  

sugas eksistencei.

Dzīvotne  ir teritorija, kurā vides 

apstākļu kopums ir labvēlīgs 

noteiktas sugas dzīvei.

S K A I D R O J A M

Viens no zālāju apsaimniekošanas 
veidiem ir siena savākšana zārdos. 
Šādā veidā dažādām augu sēklām ir 
lielāka iespēja izsēties.
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jāiesniedz 2019. gadā. Tāpēc patlaban pie-
ejami apkopoti dati par laika periodu līdz 
2013.  gadam. Informāciju pēc Dabas aiz-
sardzības pārvaldes pasūtījuma sagatavoja 
atbilstošo biotopu vai sugu vadošie speciā-
listi Latvijā. 

“Biotopu direktīva uzliek par pienākumu 
Eiropas Savienības dalībvalstīm nodrošināt, 
ka biotopi tiek saglabāti “labvēlīgā aizsardzī-
bas stāvoklī”,” stāsta Auniņš. Tas nav subjek-
tīvs vērtējums, bet nozīmē to, ka biotopa 
dabiskās izplatības areāls un tā aizņemtā 
platība ir stabila vai paplašinās, saglabājas 
biotopam raksturīgā struktūra un 

Dina Bēma

IEPAZĪSTIES AR 
PIEEJAMO 
INFORMĀCIJU

Lai veicinātu informācijas pieejamību par 
dabas vērtību pareizu apsaimniekošanu, 
Dabas aizsardzības pārvalde ir izdevusi 
grāmatu sēriju, kurā katra no sešām 
grāmatām veltīta savam biotopa veidam: 
piejūrai, upēm un ezeriem, zālājiem, purviem, 
iežiem un atsegumiem, mežiem. Grāmatās 
stāstīts par biotopu dažādiem veidiem, 
konkrēto veidu raksturojošām sugām un 
apsaimniekošanas vadlīnijām. Grāmatas 
pieejamas novadu bibliotēkās, kā arī 
elektroniski aplūkojamas DAP mājaslapā: 
ej.uz/biotopu_apsaimniekosana. 

RIČARDS GROSBERGS

Zālāja pļaušana ar izkapti ir 
nogurdinošāka nekā sēdēšana 
pļaujmašīnā, tomēr tā dod 
dažādiem dzīvniekiem  
laiku aizbēgt.



|  Ilustrētā Zinātne  |  8 · 2018

3 BIOTOPU GRUPAS, KURĀS  
SITUĀCIJA LATVIJĀ IR VISSLIKTĀKĀ
2013. gadā komisijas iesniegtais ziņojums Eiropas Padomei un Parlamentam vēsta par Latvijas 
biotopu un sugu attīstības tendencēm no 2007. līdz 2012. gadam. Tāpēc situācija patlaban var būt 
mainījusies, bet to atklās nākamajā gadā iesniedzamais ziņojums. 

Zālāji laika gaitā zuduši lauksaimniecības  
intensifikācijas dēļ, kad daļa tika pārvērsti 
aramzemē, pārganīti vai arī apmežoti, citviet 
mēģināja panākt lielāku ražību ar mēsloju-
mu. Tas viss maina dabiskās sugu sabiedrī-
bas, kas veidojušās gadu simtiem noteiktas 
apsaimniekošanas rezultātā. Pēdējās des-
mitgadēs zālāji sarūk arī to neapsaimnieko-
šanas un aizaugšanas vai nepareizas ap-
saimniekošanas dēļ, piemēram, zāle tiek 
pļauta, smalcināta un atstāta uz lauka, nevis 
izvesta. Īpašniekiem būtu jāsaņem informā-
cija par to, kā zālājus pareizi apsaimniekot 
(noganīt, pļaut un novākt sienu no lauka; vēl 
labāk, ja zāle tiek žāvēta zārdos jeb steķos, lai 
sēklām ir lielāka iespēja izsēties). 

“Zālāji, kas tiešām būtu uzskatāmi par pus-
dabiskiem, aizņem mazāk nekā procentu no 
valsts teritorijas, salīdzinājumam – pirms  

gadiem 100 tādu bija apmēram 30%,” skaidro 
Ainārs Auniņš. Viņš arī uzsver, ka tāpēc tagad ir 
svarīgi, pirmkārt, saglabāt visus vēl atlikušos; 
otrkārt, sekot līdzi, vai ar to pietiek, lai zālāju 
biotopi pastāvētu ilgtermiņā. Tāpat jāvēro, vai  

atsevišķie biotopu plankumi ainavā ir savstar-
pēji pietiekami savienoti, lai nodrošinātu gēnu 
plūsmu tos veidojošajām sugām. Citādi tas ir 
tikai laika jautājums, kamēr tur izzudīs retākās 
sugas, kas tos padara vērtīgus.

“Situācijā, kad mēs nezinām, kur atrodas aiz-
sargājamie biotopi, vienlaikus notiekot inten-
sīvai mežu ciršanai, kāda ir bijusi jau pēdējos 
20 gadus, tostarp valsts mežā, ir skaidrs, ka 
dabiskie biotopi tiek zaudēti, šos zaudējumus 
pat neuzskaitot,” uzsver katedras vadītājs. 
Protams, ir mikroliegumi vai īpaši aizsargāja-
mo teritoriju zonas, kur mežizstrāde ir aizlieg-
ta vai ierobežota, bet ārpus tām ļoti daudzi 
mežu biotopi vienkārši nav apzināti, tādēļ tie ir 
pakļauti mežizstrādei, kas tos iznīcina. Un tas 
nozīmē, ka šie biotopi nav un nekādā veidā 
nevar būt labvēlīgā aizsardzības stāvoklī, jo  
to platības turpina sarukt.

ZĀLĀJIEM NEPIECIEŠAMA PAREIZA APSAIMNIEKOŠANA

MEŽUS IZCĒRT PĀRĀK INTENSĪVI

VIDE B I O T O P I

Attēlā redzams pamests  
zālājs, kurā no malām pamazām  
ieviešas krūmi un koki.

Kailcirtes vērojamas daudzviet Latvijā,  
kaut arī eksperti vēl nav līdz galam  
apzinājuši biotopu platības.
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funkcijas, un tam raksturīgo sugu aizsar-
dzības stāvoklis ir labvēlīgs. Tādējādi sugai 
vai biotopam ir labvēlīgas iespējas saglabā-
ties nākotnē. Auniņš piebilst, ka tiek ņemta 
vērā gan platība, gan biotopa kvalitāte. Bio-
topam jāveic noteiktas funkcijas, un tā iek-
šienē jānotiek noteiktiem procesiem. To visu 
vērtējot, speciālisti nosaka biotopu stāvokli. 

Tomēr, lai kaut ko aizsargātu un saglabā-
tu, vispirms ir precīzi jāzina, kur šīs vērtības 
atrodas, cik daudz to ir un kādā kvalitātē. 
“Tas bija mājasdarbs, ko Latvijai vajadzēja 
izdarīt jau sen, bet dažādu iemeslu dēļ šis 

darbs ir uzsākts tikai pagājušajā gadā,” stās-
ta Auniņš. Dabas skaitīšanas ietvaros visā 
Latvijas teritorijā eksperti apmeklē poten-
ciālās vietas, kur varētu būt kādi Eiropas no-
zīmes biotopi, un aizpilda anketu par katru 
apsekoto vietu. Triju gadu periodā iegūtā in-
formācija tiek apkopota un digitalizēta, un 
tuvākajos gados būs zināmi precīzāki dati. 
“Līdz šim mūsu zināšanas bija fragmentāras, 
kas ietekmēja arī lēmumu pieņemšanas 
kvalitāti dabas aizsardzībā. Mēs zinājām ti-
kai daļu no dabisko biotopu atrašanās vie-
tām, par citām nezinājām neko. Ik pa laikam 
tika atrasts kas jauns. Tāpēc bija grūti izvēr-
tēt katras atsevišķās atradnes nozīmi un 
drošības pēc dažādām vietām tika uzlikts 
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labvēlīgs aizsardzības 
stāvoklis
nelabvēlīgs 
aizsardzības stāvoklis

nezināms aizsardzības 
stāvoklis

3%,  
dzīvotņu skaits: 2

11%,  
dzīvotņu skaits: 6

86%,  
dzīvotņu skaits: 49

Purvi Latvijā bijuši apdraudēti galvenokārt 
kūdras ieguves dēļ. Protams, lielākie un vērtī-
gākie patlaban tiek aizsargāti, tomēr daudz-
viet vēl turpinās kūdras iegūšana. “Skaidrs, 
ka tas ir faktiski neatgriezeniski. Ja tipiskā 
augstajā sūnu purvā iegūst kūdru, pēc norak-
šanas tāds vairs neatjaunosies. Var izveido-
ties citi mitrāji, bet ne sūnu purvs. Piemēram, 
viens no savulaik lielākajiem un vērtīgāka-
jiem augstajiem purviem – Sedas purvs – 
pagājušā gadsimta laikā faktiski tika pilnībā 
norakts un pēc tam applūdināts. Jā, pašlaik  

tā ir vērtīga dzīvesvieta dažādiem ūdensput-
niem, bet tur pārskatāmā laika periodā neat-
jaunosies augstais purvs, kāds tas bija  
kādreiz,” skaidro Ainārs Auniņš. Praktiski vi-
sos purvos vairāk vai mazāk ir veikti nosusi-
nāšanas darbi. Tādējādi ir kavēti šiem bioto-
piem raksturīgie procesi (kūdras veidošanās, 
CO2 piesaiste). Tāpēc ir nepieciešama šo teri-
toriju atjaunošana, kas galvenokārt ir saistīta 
ar hidroloģisko režīmu tuvināšanu dabiska-
jam. To var veikt, ja ietekmētas nelielas purvu 
teritorijas salīdzinoši mazā apmērā.

PURVUS APDRAUD KŪDRAS IEGUVE

Diagrammā atklājas satraucoši dati
Iepriekšējā ziņojuma dati atklāj nelabvēlīgu stāvokli 
lielākajā daļā no 57 Latvijas biotopiem.

Nepietiek tikai ar 
noteiktu aizsargājamo 

teritoriju 
nodrošināšanu. 

Daudziem biotopiem 
būtiski svarīga ir arī 

aktīva 
apsaimniekošana. 

Vienlaikus ir 
jānodrošina atbalstoša 

politika.

AINĀRS AUNIŅŠ, 
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas  

katedras vadītājs, LU
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Kūdras ieguve Cenas tīrelī  
būtiski mainījusi tā ainavu.  
No 9000 hektāru tas sarucis līdz 
aptuveni 2000 hektāru. Tagad lielāko 
daļu teritorijas pasargā liegums.
RIČARDS GROSBERGS
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aizsardzības režīms, kas, protams, var 
radīt negatīvu attieksmi, piemēram, mežu 
īpašniekiem,” atzīst speciālists. Tāpēc dabas 
skaitīšana patiešām ir ļoti nepieciešama, un 
speciālisti gaida rezultātus.

Kad nepieciešama apsaimniekošana
Valstij būtu jādara viss, lai nodrošinātu bio-
topiem labvēlīgu aizsardzību. “Te nepietiek 
tikai ar noteiktu aizsargājamo teritoriju no-
drošināšanu. Daudziem biotopiem būtiski 
svarīga ir arī aktīva apsaimniekošana,” 
skaidro speciālists. Tāpat jāveido atbalstoša 
politika. Piemēram, vienai no īpaši 

aizsargājamo biotopu grupām – zālājiem – ir 
paredzēts atbalsts, ko nodrošina Lauku at-
tīstības programma. 

Auniņš uzsver, ka ir biotopi, kuri bez  
apsaimniekošanas nemaz nevar pastāvēt. 
Zālājs, kas netiek apsaimniekots, mūsu pla-
tuma grādos ar mūsu nokrišņu režīmu ātri 
aizaug. Atstājot tā attīstību dabisku procesu 
ziņā, ilgtermiņā tā vietā būs mežs. Tātad ir 
biotopi, kas ir pilnībā atkarīgi no apsaimnie-
košanas, un tai ir jābūt atbilstošai. Tā arī ne-
var būt vienāda visiem zālāju veidiem. Katrs 
biotops konkrētajā vietā ir unikāls, un zinā-
šanas par to pastāvīgi tiek papildinātas ar 

jaunu informāciju. Kā neprognozētu ap-
saimniekošanas piemēru speciālists min 
zālāju pļaušanas laika maiņu. Savulaik 
grieze bija iekļauta globāli aizsargājamo 
sugu sarakstā ar statusu “gandrīz apdrau-
dēta”. Lai šo putnu sugu saglabātu, tika ie-
teikts pļaut zālājus vēlu, lai samazinātu 
griezes ligzdu un mazuļu bojāeju pļaušanas 
laikā. Tomēr, ieviešot šādu praksi visos 
zālājos, būtiski mainījās sugu sabiedrības 
daļā no zālāju veidiem. Vienām sugām iz-
dzīvošanas priekšrocības parādījās, bet ci-
tām samazinājās. Tas nozīmēja, ka daļā 
zālāju sāka izzust raksturīgās sugu sabied-
rības, kas definēja šo konkrēto zālāju veidu. 
Sugu sabiedrības tajos vienkāršojās, un sā-
kotnēji atšķirīgie zālāji sāka kļūt līdzīgi cits 
citam. Tāpēc, sākot apsaimniekošanu, jābūt 
uzmanīgam, jāvēršas pie speciālistiem pēc 
padoma un jāiepazīstas ar pieejamo litera-
tūru. To nodrošina, piemēram, Dabas aiz-
sardzības pārvaldes izdotās grāmatas par 
dažādiem biotopu veidiem, kas pieejamas 
arī elektroniski.

Arī biotopu atjaunošana ir svarīga
Citi biotopu veidi pavisam mierīgi var iztikt 
bez regulāras apsaimniekošanas, ja vien ir 
pietiekamā platībā. Tādi ir gandrīz visi meža 
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VIDE B I O T O P I

Iežu atsegumi, kā attēlā redzamais 
Raunis, ir viens no retajiem Latvijas 
biotopu veidiem, kas ir labvēlīgā stāvoklī.

Sūnu purvus apdraud arī nosusināšana 
un klimata pārmaiņas, kas veicina to 
aizaugšanu.
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biotopi, kuriem, pēc Aināra Auniņa vārdiem, 
vislabākā iespējamā apsaimniekošana ir  
neiejaukšanās.

Dažiem biotopiem ir nepieciešami vie-
nas reizes vai īstermiņa atjaunošanas pasā-
kumi. Piemēram, zālājs, kas kādu laiku nav 
ticis apsaimniekots un sācis aizaugt ar krū-
miem vai kokiem, būtu no tiem jāatbrīvo. 
Šādi izciršanas darbi un pļaušanas atsākša-
na prasa lielākus ieguldījumus, bet, kad tie 
ir paveikti, var turpināties ikgadējie uzturē-
šanas pasākumi. 

Tāpat arī, ja sils sāk aizaugt ar pamežu, 
kas nav raksturīgs šādam biotopam, var būt 
nepieciešams no tā atbrīvoties. Viens no pie-
mēriem ir meža zemsedzes kontrolēta de-
dzināšana, ko veic eksperti. “Mežā uguns var 
rasties dabiski, piemēram, no zibens. Tādē-
jādi izdeg noteiktas platības un dabiski sāk 
attīstīties jauns mežs. Daļa sugu ir pielāgo-
jušās tieši dzīvei degumos, un bez tiem to 
eksistence būtu apdraudēta. Degšana gad-
simtiem ilgi ir bijusi daļa no mežu ekosistē-
mas dabiskās dinamikas,” skaidro speciā-
lists. Tomēr patlaban cilvēku darbības dēļ 
rodas neprognozējami ugunsgrēki nevēla-
mās vietās, laikos un apmēros.

“Biotopi aizvien turpina sniegt dažādus 
labumus cilvēkam. Vai tie būtu materiāli 
ieguvumi zemes īpašniekiem vai ogu un 
sēņu lasītājiem, vai nemateriāli ieguvumi, 
ekosistēmu pakalpojumi mums visiem, 
piemēram,  ainava,” ieguvumus skaidro Au-
niņš. Tāpēc nepieciešams apzināt esošās 
vērtības un turpmāk tās saglabāt un  
apsaimniekot labāk.
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DABAS SKAITĪŠANA
Dabas aizsardzības pārvalde jau otro 

gadu turpina dabas skaitīšanu visā 
valsts teritorijā. Laika posmā no 2017. līdz 
2019. gadam plānots apzināt Eiropas Sa-
vienības nozīmes aizsargājamos biotopus. 
Tas palīdzēs saprast esošo situāciju un pie-
ņemt lēmumus, kā rīkoties, lai biotopus la-
bāk uzturētu un saglabātu. Kopumā tiks 
apsekotas sešas grupas: zālāji, meži, purvi 
un avoksnāji, jūras piekrastes un kāpas, 
upes un ezeri, kā arī alas un iežu atsegumi. 

Šajā sezonā darbus veic 220 eksperti, 
kam piešķirtas DAP apliecības. No aprīļa 
līdz pat novembrim viņi plāno apskatīt gan-
drīz pusmiljonu hektāru lielu teritoriju, kas 
pieder gan valstij, gan privātpersonām. Šo-
pavasar 50 tūkstoši zemes īpašnieku jau 
saņēmuši vēstules par apsekojumiem šajā 
gadā. No apsekošanas īpašnieks nevar  

atteikties, bet, satiekot ekspertu savā īpa-
šumā, var piedalīties apsekojumā un arī uz-
dot viņam jautājumus. Ja teritorijas apse-
kojuma laikā atradīs ES nozīmes biotopu, 
zemes īpašnieku rakstiski informēs līdz 
2020. gadam, norādot biotopu apsaimnie-
košanas vadlīniju publikāciju vietu. 

Apsekojamās teritorijas ir sadalītas 
kvadrātos, un katru gadu paredzēts apsekot 
noteiktu skaitu no tiem. To nedarīs platībās, 
kur intensīvi apsaimnieko lauksaimniecības 
zemes, apdzīvotās vietās vai teritorijās, kur 
jau pēdējos gados veikti izpētes darbi.

Pagājušajā gadā eksperti paspēja apse-
kot gandrīz 500 tūkstošus hektāru. No tiem 
diemžēl tikai mazāk nekā piektajā daļā kon-
statēti ES nozīmes aizsargājamie biotopi.

Vairāk informācijas par dabas skaitīšanu 
var iegūt vietnē: skaitamdabu.gov.lv.

EKOSISTĒMU PAKALPOJUMI

Atbalsta pakalpojumi nodrošina augsnes 
veidošanos un auglību, vielu apriti. Tie ļauj 
ekosistēmām nodrošināt apgādes 
pakalpojumus, piemēram, barību, plūdu 
regulāciju, ūdens tīrību.
Regulējošie pakalpojumi saistīti ar 
apputeksnēšanu, klimata regulēšanu,  
ūdens un gaisa kvalitāti, slimību un kaitēkļu 
izplatību, atkritumu sadalīšanos.

Apgādes pakalpojumi – pateicoties 
ekosistēmām, mēs esam nodrošināti ar pārtiku, 
varam iegūt izejvielas, piemēram, celtniecības 
materiālus, degvielu. Tāpat tie nodrošina 
saldūdeni un ārstniecības resursus, piemēram, 
dažādus augus, ko izmanto farmācijā zāļu 
izgatavošanai.
Kultūras pakalpojumi veicina mūsu garīgo 
labklājību, noder kā iedvesmas avots, tūrismam.

Dažādus labumus, ko mums ikdienā sniedz daba, vides zinātnieki dēvē par 
ekosistēmu pakalpojumiem. Tie nodrošina gan cilvēka eksistenci, gan arī labklājību. 
Tos izmantoto, lai skaidrotu dažādu biotopu lomu mūsu dzīvē. Ekosistēmu 
pakalpojumus mēdz iedalīt četros galvenajos veidos.

D
A

P 
A

RH
ĪV

S

Ko
ns

ul
tē

 e
ks

pe
rte

 Ilz
e 

Re
in

ik
a

No 2017

No jauna 2018

Patlaban plānotais laiks,  
kad konkrētās teritorijas  
apmeklēs eksperti.

2017. gadā

2018. gadā
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