
Dabas skaitīšana 



Aizvadīti 65 pašvaldību semināri



Dati pakāpeniski tiek izsūtīti un publiskoti



Noderīgā papildinformācija

Brocēni, Cieceres ezers



Biotopu apzināšana:

• piekraste,

• alas un 
atsegumi,

• purvi,

• meži,

• upes un ezeri,

• zālāji.



Šogad dabas skaitīšana noris 78 novados



ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde



Pozitīvs piemērs

Plācis, GNP uzsākšanas sanāksme



Ne tik pozitīvs 
piemērs



Sugu aizsardzības plānu izstrāde

Carnikava, roņu plāna apspriede



Lepojamies par :

• līdz šim nezināmām alām (Kandavas, Apes, Skrundas, 
Mazsalacas novados),

• pilskalnu (Dundagas novadā),
• jaunām augu sugām (Jūrmalā, Ķekavas, Naukšēnu un 

Daugavpils novados), 
• Jaunām sēņu, tostarp arī piepju sugām (Limbažu, Rojas, 

Ventspils un Rugāju novados), 
• jaunām sūnu sugām (Garkalnes, Vaiņodes, Talsu, 

Dundagas un Vecumnieku novados),
• jaunām ķērpju sugām, 
• jaunām lielās kosas atradnēm (Priekules un Aizputes 

novados).





2017. un 2018. gadā apsekotie 
sauszemes kvadrāti, kuri izmantoti datu 
analīzei

1
3



2017. un 2018. gadā konstatēto 
jūras piekrastes, smiltāju un 
virsāju biotopu sadalījums (ha)
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40,00 500,00 1000,00 1500,00

Viengadīgu augu sabiedrības uz…

Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs

Jūras stāvkrasti

Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un…

Piejūras zālāji

Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu…

Embrionālās kāpas

Priekškāpas

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas

Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm

Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu

Mitras starpkāpu ieplakas

Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu…

Klajas iekšzemes kāpas

Slapji virsāji



2017., 2018. konstatēto ES nozīmes 
zālāju biotopu sadalījums
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0,00 2000,00 4000,00 6000,00 8000,00 10000,0012000,0014000,0016000,0018000,00

Kadiķu audzes zālājos un virsājos

atjaunoti ES aizsargājamie zālāji

Smiltāju zālāji

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

Eitrofas augsto lakstaugu audzes

Palieņu zālāji

Mēreni mitras pļavas

Parkveida pļavas un ganības

Piejūras zālāji



2017., 2018. gadā konstatēto ES 
nozīmes purvu biotopu sadalījums

1
6

0,00 2000,00 4000,00 6000,00 8000,0010000,0012000,0014000,0016000,0018000,0020000,00

Aktīvi augstie purvi

Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai
noris dabiskā atjaunošanās

Pārejas purvi un slīkšņas

Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi

Dižās aslapes Cladium mariscus audzes
ezeros un purvos

Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus

Kaļķaini zāļu purvi



2017., 2018. gadā konstatēto ES 
nozīmes mežu biotopu sadalījums

1
70,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00

Veci vai dabiski boreāli meži

Veci jaukti platlapju meži

Lakstaugiem bagāti egļu meži

Skujkoku meži uz osveida reljefa formām

Meža ganības

Staignāju meži

Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)

Nogāžu un gravu meži

Purvaini meži

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un…

Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām…

Ķērpjiem bagāti priežu meži

Mežainas piejūras kāpas
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226; 
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301; 
49%

82; 13%

Izcila Laba Vidēja Zema
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32; 7%

222; 
45%

195; 
40%

41; 8%

Izcila Laba Vidēja Zema



Latvijā cilvēks un daba 
ir lepnums un vērtība! 


